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والجماممةالسنةأهلعقيدةنحرةفياللغويةالخوامحدأتر

ا!ذكة

شرورمنبالثهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمدهلثه،الحمدإن

فلا؟يضللومنله،مضلفلا؟اللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،

محمذاأنوأشهدله،شريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنوأشهدله،فادي

ؤلآئقاي!خقآدئهآئفوأءاقئوأآلذينتأيقا:)ورسولهعبده

.:201(عمرانأآل!وئشيمونؤآنتمإلأتموتق

ؤجذةئقسيىفنخققكوآلذىزئكئمآئفوأآلثاسقتأئقا!الو

آلئهؤآئفوأؤي!آءكثتزارتجالأجمتفقاؤتثزؤتجقاجمتقاؤخقق

.ا!اء:(أ!زييتاغقتكتمكانآدئهإنؤآلأزخاتمب!تستآءلونآلذى

ئضيخ!متديذاقؤلأؤئوئوأآدئهآئفوأءاقئوأآلذينتآئقا)

ققذؤزشوتةرآلئهئيمؤقنذئوتكتمتكتمؤتغمزأغققك!لكتم

.7،:.7-االأحزابأ!ههغطيقافؤراقاز

بعد:أما

وشر-،!ه-محمدهدياطديوخير،اللهكتابالحديثأصدقفإن

.راكفيضلالةوكل،ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكل،محدثاتهالأمورا

علىيتخرجفيماالدريالكوكب9كتابعلىاطلعتعندماإنيثم

الدلالةأثر!وكتاب،للإسنوياالفقهيةالفروعمنالنحويةالأصول

التشريعية!القرآنآياتمنالأحكامام!تنباطفيواللغويةالنحوية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والجمامحةالسنةأهلمحقي!ةن!رةفداللغويةالخواع!)ثر

بقواعدخدمتوالجماعةالسنةأهلعقيدةأنلو؟قلبيفيوقع،للسعدي

علىأقفلمإذ،مستقلةبرسالة-وغيرهالفقهخدم-كماالعربيةاللغة

منالناسحياةفيالعقيدةفتحقيق،الموضوعهذاخصمستقلتصنيف

.-تعالى-الثهإلىالقرباتأعظم

لفهمالعظمىالوسيلةفهي،بمكانالأهميةمنالعربيةاللغةأنواعلم

.--!رنبيهوسنةتعالمما--اللهكتاب

اللهتوحيدبيانفيعليهمايعتمداللذانالأصلانهما:والسنةوالكتاب

واصفاته.،وأسمائه،وألوهيته،ربوبيتهفي؟-تعالى-

عنالانحرافأسبابمنأن:دراسةبعدبنتيجةخرجتقدوكنت

وفهمها،العربيةاللغةمعرفةفيالقصورهو:والجماعةالسنةأهلعقيدة

لوأشياء؟عنهوغابت،عليهمذهبهبنىاللغةمنشيتاعلمقدبعضهمفترى

ذلكعلىالأمثلةترىوسوف،مذهبهينقضماعلىلوقف؟البابفيهاجمع

سيأتي.فيما

أهلعقيدةعنللذب،العربيةاللغةلقواعداختياريوشب

ذلك-فيخلافاأعلمولا-أجمعتقدالفزقجميعأنهو:،والجماعةالسنة

الشريعة.لفهمأداةالعربيةاللغةأنعلى

والجماعة،السنةأهللعقيدةالمؤيدةالقواعدذكرمنأكثرأنأودوكنت

أبحاثفيولانشغاليخاضا،مصنفاالفرقمنفرقةلكلأفردتلوأودبل

يدأو،يديعلىالمراد؟يتمأن-تعالى-اللهعسى،البحثهذاأرجأت،لي
http://www.al-maktabeh.com



والجمامحةالسنهاهلمحخيدةنحرةفياللخويةالخوامحدأتر

المسلمين.بعض

ابنبعملأشبهوعمليبالنزر،وشاركت،العلمأهلأقوالنقلتوقد

سائلآ،جمعهليتيسرماأنشرأنأحببتهذا؟ومع،أ)1(اللسان"فيمنظور

،والثوابالأجرلييكتبوأن،المسلمينبهينفعأن-وعلاوجلعز-ربي

أبينأن-المرادفيالشروعقبل-المناسبمنورأيتالدعاء،سميعربيإن

معتقد:منبه-تعالى-اللهأدينما

ل!!

الكريم،القرآنفيجاءمابكلأومنأني،بلغومن-تعالى-اللةأشها

وما-)2(السلامعليه-جبريلكحديث؟الصحيحةالأحاديثفيثبتوما

الأمة.سلفعليهأجمع

بهوصفهوبما،كتابهفينفسهبهوصفبما-وجلعز-ربيأصفوأني

تمثيل،ولا،تكييفغ!يرومن،تعطيلولا،تحريفغيرمن-،!يم-رسوله

آلسئميعؤهؤشتى"كلكمثل!لتسق!-:-تعالىالثهبأنأومنبل

.1(:االشورىأ!وآلتصيير

ولابها،أمتفضيلةالكتابهذافيليوليس!(:118/)!العربلسان!فيمنظورابنقال(1)

."العلوممنالكتبتلكفيتفرقمافيهجمعتأنيسوىبسيها؟أتمسكوسيلة

.والإحسانوالإي!انالإسلامفي)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والجمامحةالسفةأهللمحتهيدةنحرةف!اللخويةالخواممداثر

بهوصفهماولا،نفسهبهوصفما-وجلعز-ربيعنأنفيولا

وآياته.-تعالى-الثهأسماءفيألجدولا،-ع!ي!م-رسوله

وأومن،خلقهبصفات-وجلعز-ربيصفاتأمثلولا،اكئفولا

تعالى--اللهصفاتبابفيوأبرأ،عليهدلتوما،النصوصألفاظبمعاني

المشبهة.:التمثيلوأهل،الجهمية:التعطيلأهلطريقةمن

يقاسولا،لهندولا،لهكفءولا،لهشميلا-تعالمما-اللهأنوأومن

بخلقه.

عليم،خلقهمن)1(بائن،عرشهعلمستو،سماواتهفوق-تعالى-وأنه

قريب،دنؤهفيعلي،منهمقريب،مجيب،عليهمرقيب،مهيمن،مطلع،بهم

.علؤهفي

،مخلوقغير،الحقيقةعل-تعالى-اللهكلامهوأيدينا؟بينالذيالقرآنوأن

النبيينءخاتم-!ي!-محمدنبيناعلىنزلالذيوهويعود،وإليهبدا،منه

وأ،الزيادةأو،النقصفيهادعىأو،القرآنمنشيتاأنكرمنوأن

.القرآنتف!رالسنةوأنكفر،فقد؟التحريف

فيولا،ذاتهمنشيءنحلوقاتهفيلي!،(:1/367)!الفتاوىمجموع"فيالإسلامشيخقال(1)

."مخلوتاتهمنشيءذاته

واعتقادالوجودوحدةأ(:01)أالسنةأهلأصولمجملافيالعقلناصرالدكتوروقال

.،الملةمنمخرجكفر،ذلككل؟بهاتحادهأومخلوقاتهمنشيءفي-تعالى-اللهحلول
http://www.al-maktabeh.com



الجماممة4السنةاهلمحخيدةن!رةفياللحويةالخوامحدأثر

؟بتوحيدهوقررهم،وذريتهآدممنالميثاقأخذ-تعالى-اللهأنوأومن

.اقروفأ

منيتقدمهوماأخبار،منفيهصحماوكلالآخر،باليوموأومن

القبر،فتنةمن؟الموتبعد-!-النبيبهأخبروما،والأشراطالعلامات

،والصراط،والميزان،والحساب،والحوض،والبعث،ونعيمهوعذابه

فيه.ريبلاحقذلككل،والشفاعات

يفنىولاأبذا،تفنيانلا،الآنموجودتان،مخلوقتانوالنارالجنةوأن

منهما.جزء

قبل-القيامةيوم1(غزضات)في-تعالى-اللهيرونالمؤمنينوأن

.البدرليلةالقمركرؤيةجمياتا،-دخولهموبعدالجنةدخولهم

وهم،بالخلقعليم-تعالى-اللهوأن،وشرهخيرهبالقدر؟وأومن

جميعغيموأنهوأبذا،أزلآ؟بهموصوفهوالذي؟القديمبعلمهعاملون

ليخطئه،يكنلم،الإنسانأصابفما،المحفوظاللوحفيكتبهاثم،أحوالهم

ليصيبه.يكنلم؟أخطأهوما

أمرقدير،شيءكلعلىوأنهشيء،كلخلق-تعالى-اللهأنوأومن

نهيه،عنوينتهيبأمرهيأتمرمنيحب،معصيتهعنوخهاهم،بطاعتهعباده

موضعكلهي:وقلغزضة،جمع:الغزضات)(:7/53)"اللسان"فيمنظورابنقال(1)

.،فيهبناءلاواصع
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الجمامحة4السنةاهلمحقيدةنحرةفماللخ!يةالخوامح!اثر

عنهم.ويرضى

بالفحشاء،يأمرولا،الفاسقينالقومعنيرضىولا،الكافرينيحبولا

.الفساديحبولاالكفر،لعبادهيرضىولا

أعمالهم،علىقدرةوللعباد)1(،أفعالهمخالقوالله،حقيقةفاعلونوالعباد

ونتشتآءؤقا):-تعالى-اللهقالكما،وإرادتهمخالقهموالله،إرادةولهم

من-تعالىاللهأفعالبابفي-وأبرأ.3،.:الإنانأ!آلئةتشتآءأنإلأ

والقدرية.،الجبريةطريقة

)2(،والجوارحواللسانالقلبوعمل،واللسانالقلبقولالإيمانوأن

بالمعاصي.وينقص،بالطاعاتيزيد

والفعل،،والقول،والشكوالجحود،بالاعتفاد،:يكونالكفروأن

.لإعراضوا،والترك

والمعتزلة،،الحروريةطريقةمن-والدينالإيمانمسقىبابفي-وأبرأ

والجهمية.،المرجئةومن

عنناشئالعبدفعل"627(:)2/أالواسطيةشرح"في-اللهرحمه-عثيمينابنالشيخقال(1)

وخالق-وجلعز-اللههو؟والقدرةالإرادةخلقوالذي،كاملةوقدرة،جازمةإرادة:امرين

".المسببوهو؟عنهينتجلماخالق،السبب

وسمت:قال،الجوارحإلىتنسبوالأفعال!(:425/)15"اللسان"فيمنظورابنقال)2(

.!تكت!مبلأنهاجوارخ
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الجمامحة4السنةأهلعتهيدةنحرةفداللخويةالتهوامحدأتر
11

الأخوةبلوالكبائر،المعاصيبمطلق)1(؟القبلةأهلمنأحذاأكقرولا

مؤمن،الإيمانناقصمسلم؟المئيوالفاسق)3(،المعاصيمعثابتةالإيمانية

غفرشاءإن-تعالى-اللهمشيئةتحتالآخرةفيوهو،بكبيرتهفاسق،بإيمانه

جهنم.فييخلدولا،عذبهشاءوإنله،

والوعيدية.،المرجئةطريقةمن-تعالىاللهوعيدبابفي-وأبرأ

!شي--النبيلهقطعمنإلا-نارولابجنةالقبلةأهلمنلأحدأقطعولا

مسيئهم.علىوأخافلمحسنهم،أرجو

ثم،عثمانثمعمر،ثم،بكرأبو-!-نبيهابعد-الأمةهذهخيروأن

.-أجمعين-!مامنهمأحدخلافةفيأطعنولاعلي،

وأتبرأ،يبغضهممنوأبغض،-!مح-النبيأصحابجميعوأحب

وأقدم،فضائلهممنثبتمالهموأثبتبخير،إلاأذكرهمولا،منه

وقاتلأنفقمنعل؟الفتحقبلوقاتلأنفقومنالأنصار،علىالمهاجرين

العاصي.المسلموهو(1)

إئقاة:قوله9)2/647(:"الواسطيةشرح!في-اللهرحمه-عثيمينابنالثخقال)2(

علىدليلالآيةففيهذا؟وعلى؟ا(.:المجرات1،آخؤ!كوتةنإخؤ!قآضيخوأتفويئونآ

ف!ني؟كبيرةبصاحبومررت،الإيمانمنيخرجلاإنهقلنا:ف!ذا،الإيمانمنتخرجلاالكبائرأن

وهذا،!عليهفسلملقيتهاذاأالم!لمعلىالمسلمحقوقمنذكر-!-النبيلأن؟عليهأسلم

جرىكما،أهجرهفحي!ذ-مصلحةهجرهفيكان)ذاإلا-عليهفأسلممسلما؟زالماالرجل

حتىليلةخمينالمسلمونفهجرهم،تبوكغزوةعنتخلفواالذين؟وصاحبيهمالكبنلكعب

عليهم.اللهتاب
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12
والجماعةالسنةأهلمحتهيدةنحرةف!اللخويةالتهوامحدأثر

الفتح.بعد

الاجتهاد،قبيلمنكانبينهمجرىفالذي،بينهمشجرعماوأسكت

ولامغفور،والخطأواحد،أجرلهوالمخطئ،أجرانلهمنهمفالمصيب

.وصغائرهالإثمكبائرعنمعصوممنهمواحدكلأنأدعي

أزواجهفيالقولوأحسن،-!-الثهرسولبيتآلوأحب

الثه-رسولأصحاببابفي-وأتبرأ،أمهاتمؤمنلكلفهن،الطاهرات

.والخوارج،والنواصب،الروافضطريقةمن-!لمج!ر

وأنلأعدائها،والبغض،اللهإلاإلهلالأهلالمحبةوجوبوأرى

وأن،بالتقوىإلاأحدعلىلأحدفضللا!أتعالى-اللهأولياءهمالمؤمنين

أتقاهم.اللهعندأكرمهم

المسجدمن،البعثةبعدليلآ،-!-محمدبرسولهأسرى-تعالمما-الثهوأن

وأن،يقظةوجسدهبروحه؟السماءإلىبهعرجثمالأقم!،ا،-جدإلىالحرام

.حجابوراءمنالليلةتلك-ع!-محمذانبينا-كلمتعا!!-الثه

للكتابالموافقة-العاداتخوارقمنالأولياء؟كراماتوأثبت

القيامةيومإلى-يك!-محمدالنبيأمةوفي،السابقةالأممفي-والسنة

يكونوقداستدراتجا،يكونقدبل-كرامةللعادةخارقأمركلوليس-

الشياطين.تأثيرمن
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والجما!ةالسنةأهلعتهيدةنحرةفياللخويةالتهوامحدأتر
13

أصحابه،عليهكانبماوالتمسك-،!-الرسولآثاراتباعوأحب

وكل،ضلالةبدعةوكل،بدعةالدينفيالإحداثأنوأرى،بهموالاقتداء

.النارفيضلالة

عل-تعالى-اللهكلاموأقدم،والسنةالكتابلنصوصالتسليموأرى

الكتابأعارضولاهدي)1(،كلعل-!-النبيوهدي،الكلامسائر

منطق،ولا،خيالولاوجد،ولاكشف،ولا،ذوقولا،بقياسوالسنة

ذلك.غيرولا،شيخولا،إمامقولولا

عليهيعتمدالذيالثالثالأصلهو؟الصالحالسلفإجماعإن:وأقول

والدين.العلمفي

الأمة-لعموم-المنكرعنوالنهي،بالمعروفلأمراوجوبوأرى

الشرعية.بالشروط

ف!اقا،اوكانواأبرازا؟المسلمينللأئمةوالطاعةالسمعوجوبوارى

أرىولاءتعالى-اللهمعصيةفيلمخلوقطاعةلافإنه،بمعصيةيأمروالمما

ومعرفةوشرخاحفطا:المطهرةوبالسنةوتفسيرا،وتلاوةحفطا:الكريمبالقرآنالاهتمامينبغي(1)

:()481!وفضلهالعلمبيانجامعأصحيحفيالبرعبدابنقالمردودها.منلمقبولها

صيلتعدىفقد؟جملةتعداهاومنتعديها،ينغيلاورتبومناقل،،درجاتالعلمطلبأ

فأولزل،مجتهذا؟تعداهومنضل،عامذا؟سبيلهمتعدىومن-اللهرحمهم-السلف

."وتفهمه-وجلعز-اللهكتاب؟حفظالعلم

راهويه:بنلىاسحاق،حنبلبنأحمدقال!6(:1/0)"الحديثعلوممعرفة"فيالحاكمقال

.،عاقايسمىلا؟الحديثمنوالمنسوخ،والناسخ،والسقيم،الصحيحيعرفلمإذاالعالمإن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


14
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عندناتؤاخا،كفزامنهمنرىأنإلاالأمر؟منازعتهمولا،عليهمالخروج

.برهانفيهاللهمن

القيامة.يومإلىخلفهموالصلاة،معهمماضيانوالجهادالحجوأن

منهمالمسلمجميغا،الناسبين-تعالى-الثهأنزلبماالحكمفرضيةوأرى

وعربي،وضعيفوشريفوفقير،وغنيوصغير،كبيربينفرقلاوالكافر،

وأحمر.وأسود،عجميوأ

إلى:يقسمكل؟والنفاق،والشرك،والفسق،والظلمالكفر،أنوأرى

ينقل.لاوالأصغر،الملةعنينقلالأكبروأنوأصغر؟اكبر

الأقوالمن؟ويرضاه-تعالى-اللهيحبهمالكلجامعاسم:العبادةوأن

.أشركفقدالثهلغيرمنهاشيتاصرفمنوأن،والظاهرةالباطنةوالأعمال

بابفي-وأبرأوالرجاء،،والخوف،بالحبيعبد-تعالى-اللهوأن

والمرجئة.،والحرورية،الزنادقةطريقةمن-تعالمما-الثهعبادة

الكتابيخالفشيئايدعيمنولاعراقا،ولاكاهتا،أصدقولا

الأمة.وإجماع،والسنة

مشروع:إلىيقسمكلالقبور؟وزيارة،والتوسل،والرقية،التبركوأن

والسنة.القرآنمنكانتصمان،التمائمتعليققئعوأرى،وممنوع

والسنة،الكتابإلىمردهاالتيالشرعيةالأحكاممنالتكفيرأنوأرى
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ولا،ذلكعلىشرعيدليليدللمما،فعلأوبقولمسلمتكفيريجوزفلا

حقفيموجبهثبوت-فعلأوقولعلى-الكفرحكمإطلاقمنيلزم

الموانع.وانتفت،الشروطتحققتإذاإلا؟المعتن

أصحابهمالجماعةوأن،عذابالفرقةوأن،صوابالجماعةأنوأرى

التزممنوكل،القيامةيومإلىبإحسانلهموالتابعون!-ءلمجب!النبي

.الجزئياتبعضفيأخطأوإن،الجماعةمنفهو،بمنهجهم

بالنار،متوعدون-السنةعنالخارجة-القبلةأهللمحزقأنوأرى

وأن،الباطنفيكافزامنهمكانمنإلاالوعيد،أهلعامةحكموحكمهم

.1(الجملافيكقار؟الإسلامعنالخارجةالفزق

دانمنكليعتقد؟أنأنالعبدعلىدا53(:/1)،الأوهامكشف!فيالخثعميسليهمانقال)1(

عليهالحجةقيامبعدأحذا؟إلايعذبلا-سبحانه-اللهوأنكافر،فهو؟الإصلامدينغيربدين

الثوابأحكامفيهذا،-وحكمهتعالى-اللهعلمإلىموكولوالتعيين،الجملةفيهذا،بالرسول

.!الأمرظاهرعلىجاريةفهيالدنيا؟أحكاملاوأما،والعقاب

لمعةو،!،الطبريتفسيرو"أحمد،ل!مام"السنةأصول9إلىالعقيدةهذهمتنفيرجعتت

سلمو!،للطحاوياالطحاويةالعقيدةو"،تيمةلابن"الواسطيةو"،قدامةلابن"لاعتقادا

منالتحذيرفيالدائمةاللجنةمنصدرتالتيوالبياناتالفتاوىو"،للحكمياالوصول

للشيخاوالكفرالإيانفيوأجوبةاسئلةو)!،إليهالداعيةالكتبوبعضالإرجاءظاهرة

،أالاعتقادأوالعملأوبالقوليكونالكفرأنفيوالاقصادالتوسطو"،الراجحيالعزيزعبد

التمائمو"سعيد،لسيد!الصافيةالعقيدةوأ،علويلثيئ،الواسطيةالعقيدةملحقو"

وما،العقللناصراالسنةأهلأصولمجملوأ،العليانيلعلي،الممنوعوالتبركالم!ثروعالتبرك

المتن.علىغلبت،الواسطيةالعقيدة"أنوالحق،الهامشفيالمراجعمنذكرته
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أكن؟لمكتبتهعندماأني-تعالمما-اللهأحمدفإنيالمعتقد،هذابيانوبعد:

جهة،ولا،زمرةولا،حزبولا،طائفةولا،شخصتأثيرتحتوقعتقد

علمطالبولا،عالمولا،دولةولا،هيئةولا،مؤسسةولامركز،ولا

والسنة،للكتابانتمائيلأن-المعاصرينمنأوالسابقينمنأكانسواء-

أخذترأيتنيفإنغير،لافقط-أجمعين--ه!الأمةسلفعليهأجمعوما

إلا.ليس؟الحقوافقأنهفلقناعتي،وافقتهأوأحد،من

تعالى--اللةأشهذ":قوليممومتحثيدخلف!نه؟ذكرهينبنيالمعتقدهذافيشيئانسيثإن!==

كحديثالصحيحةالأحاديثثب!قوما،الكريمالقرآنفيجا.مابكلأومنأنيبلغ،ومن

.،الأمةصلفعليهاجمعوما?-جبريل
http://www.al-maktabeh.com
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المكههذكرهامزالتيالفرقتعريففيموجز

أصلأ؟للعبدقدرةلا:قالوا،صفوانبنجهمأصحابهم):الجهمية!ه

بعدتفنيطنوالناروالجنة،الجماداتبمنزلةهوبل؟كاسبةولا،مؤثرةلا

فر!ةوهي،إ)1(-تعالى-اللهسوىموجوديبقىلاحتىأهلهما،دخول

.-سبحانه-اللهأسماءينكرونمنهاوالغلاةءتعالى-اللهصفاتتنكر

،")3(بالمحدثاتومثلوه،بالمخلوقات-تعالى-اللهشبهواقوم!:المشئهة*

بالمخلوقين.يمثلونهاولكن،الصفات-تعالى-دئهيثبتون

أكرههم-أي-الذنوبعلالعبادالهأجبر:يقولونالذين":الجبردة!

هموط،عاملونالعبادماعلمولكنه،معصيةعلىيكرههمأناللهومعاذ

.!)3(صائرونإليه

.")4(الأشياءمناللهقدربماالتكذيبالىينسبونقوم!:القدريةك!

فيه-تعالى-دتهليس-وجلعز-ربهعنبفعلهمستقلالعبدأنوتدعي

به.القيامبعدإلابفعلهيعلمولا،تصرف

معيخفعلاكما؟معصيةالإيمانمعيضرلا:يقولونقوم!:المرجئةمم!د

.(1/801)،تيفالتعرا1(1)

.(1/472)،يفاتلتعرا"(2)

.4(11/2)!اللغةتهذيب9)3(

.37()9/أاللغةتهذيب"(4)
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هو:الإيمانوأن،الإيمانمنليستالأعمالأنوتدعي)1(،"طاعةالكفر

دخوليستحقلاالكفر"دونالكبيرةفاعلوأنفقط،بالقلبالاعتراف

.مؤبذاولامؤقئالاالنار،

لمالذي-المسلمينمنالكبيرةفاعلأنيدعونالذينهم:الوعيدية!.

.النارفي-مخلدمنهايتب

دمه،واستحلوا!-ل!نهلجاعلىالخارجون؟الحروردةوهما:الخوارخ!!

فاعلأنوزعموا)2(،زائذا"تشدذاالدينفيمتشددينوكانوا،أصحابهودم

.والمال،الدمحلالكافر،؟الكبيرة

ولا،المؤمناسمعليهيطلقلاالكبيرةفاعلأنتزعمفرقة:المعتزلةمحي!

فيالإسلامأحكامعليهتجري،المنزلتينبينمنزلةفيفهوالكافر،اسم

.النارفيمخلدالآخرةفيولكنه،العاصيالفاسقمنزلةفيوهوالدنيا،

عليبنزيدمعكانوا،الكوفةشيعةمنفرقةوهم!:الرافضة-*

منهسمعوافلما-الفاضلقياممعالمفضولإمامةبجواز:يقولممنوهو-

فلقبوا-تركوهأي-رفضوه؟الشيخينمنيتبرألاأنهوعرفوا،المقالةهذه

فيالطعنواستجاز،مذهبهفيغلامنكلاللقبهذالزمثم،بذلك

)3(.!الصحابة

.(1/862)(تيفالتعرا!(1)

.378(/1)"المقنعأبوابعلىالمطلع)2(5

.(1/172)،المغرب")3(
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فيهم،ويقدحون،البيتلآلالعداءينصبونقوموهم":النواصب*

ويسبونهم.

:الجوهريوقال...زنادقةوجمعه،معربفارسي:الزنديق":الزنا!قةكلد

الزندقة.:لاسموا،تزندقوقد

:يقولونإنما،العربكلاممنفرزيقولا،زنديقليس!:ثعلبقال

."البخلشديدكان؟إذاوزندقيزندق

هو:والزنديق!:!المغني!في-اللهرحمه-المصنفقالة:الفتحأبوقال

اليومويسمىمناففا،يسمىكانالكفر،ويخفيالإسلاميظهرالذي

.)1("زنديقا

يؤمنلاأنه:زندقتهمعروف.الزنديق.الدهر.ببقاءالقائل:الزنديقو،

تقولوإنما،زنديقالعربكلامفيوليس...الخالقووحدانية،بالآخرة

العربأرادتفإذا،البخلشديدكانإذاوزندقي،زندقرجل:العرب

.أ)3(ودهريملحدقالوا:العامةتقولهمامعنى

بقربقرية-بالمد-حروراءإلىنسبت؟الخوارجمنفزقة":الحروريةلمجلأ

-()3(منهمرقواحتىالدينفيوتعمقوابها،اجتماعهمأولكان،الكوفة

.378(/1)،المقغابوابعلىالمطلع!(1)

.(01/471)"العربلسان9)2(

.-الله-رحمهعثيمينابنلثميخاالواسطيةشرح"منأخذتهاتعز،لمالتيالتعاريف*بقية

.277(/1)"التعاريفمهماتعلىالتوقيف")3(
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مغتصلجماعةواالسنةأهلعند+تعالى+النهصفاق!التفويض

العربلغةمقمعلوه!المعفىإذ،المعنىلاالكيفلض

كزيباصبوخذثتا":جامعه"في-تعالىاللهرحمه-ال!رمذيالإمامقال

ئنائقاليمخذثتاقئضوو،ئنغئا؟خذثتاؤجميع،خذثتا-ائغلاءئنلمخقا-

تقتلاللةإن!ص:الثهزشولىقاذتقولى:هزيزةأ!باشمغت:قاللمخقد،

ختىممفزكل،آخاكثميزبقكما؟لأخدكئمقيرتيقا؟بتميي!ؤتأخذقاالفحذقة؟

:-ؤتجلغر-اللهيهتابفيدلكؤتضديقأحو،جمثلثتعيوالفققةإن

لضمذقمت!آؤتآخذجمتاب!غقلئؤبةآتقتلفؤآلئهآنأت!تغقفوأ!!

.":276،البقرةأ!ولضذقحتآؤيريىلزتوأآآدئهتمخقو)،(401:التوبةأ

غنغائشة،غنروقيؤقذضجيح،خ!نخديثماقذا!:جمي!ىاصبوقاذ

افييمثقذافيائيئيمأفلمنؤاجدغ!ئرقاذؤقذقذا،تخؤ-!ي!ر-التبى

-كلؤتغالىتتازك-الزلتؤنزوليالضقالئمنالزؤاتالبمنقذايشبهؤقا

ؤلايها،ؤيؤقنقذا،!أالزؤاتاتتثبتقذقالوا:.الذئتاال!ماءإلىتيقؤ

اللهؤغئل!،عتيتةئنيؤشفتان،قايلئغنروقيقكذا؟كي!:يقالىؤلايتؤفم،

ؤقكذا.أكئ!بلاآمزوقاة:إلأخابيثقدفيقالواأئهئم،اثتازفيائني

ؤالمجماغيما.ال!تيماأفلمنائجنيمأفلقؤل

اللهلمدكزؤقذتشبيا،قذاؤقالوا:الزؤاتايا،قد؟قانكزت؟امحفالتةؤأفا

قتأؤقتؤائتضز،،ؤال!فغائتذ،:يهتابيماقؤعجمنغئيىفي-ؤتجلغر-
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اللةإنؤقالوا:،ائجفيمأفلق!زقاغييىغلىقق!روقا؟إلاصياقيقدالج!تة

ئنإشخقوقاذاثقؤة،قاممتا:ائتدقغتىإنؤقالوا:،بتدآدتمتخلقلم

ؤأ،كشفعشفغآوتد،جمثلأؤكتد،تاقاذ:إداالتشبياتكونإتما:إئزاهيتم

قاذإداؤآفاالتشبيا؟ققذا،شفعجمثلآو،ك!فعشفعقاذ:قإدا،شفعمثل

جمثلتقولىؤلاكي!،تقولىؤلاؤتضر،ؤشفعتا:-تغالى-الثهقاذكما

جمتابإ:في-تقالى-اللهقاذكماؤهؤتشبيقا،تكونلاققذا،ك!فعؤلا،شفع

.1)1(.11:الشورىأ!لتصييرآلسئميغآؤفؤ:شتىكمتل!لتسق!

يدل(،كي!بلاأجمروقا)-:تعالىالثهرحمهم-الأئمةكلامظاهر:قلث

والدقة،الوضوحغايةفيكلاموهو،المعنىدونفقطالكيفتفويضعلى

،(ومعنىكيفبلاأمروها):لقالوا؟والمعنىالكيفتفويضأرادواولو

المعنىتفويضلأن،الكيفبتفويضقالوالما،للمعنىفهمهمولولا

عنالعربيةونفي،والسنةالقرآنعنالعربيةصفةنفيمنهيلزموالكيف

آنرتتةإئآ!الو:يقول-تعالى-فالئه؟والعقلللنقلتكذيب"والسنةالقرآن

آثف!تغقئمؤتقذ)،أيوسف:2،!تقمفونلغفكتمغريئاضءاتا

آغكلمىتتيماإئقجذوتلذىآلسمانتشترئغفمةوإئضاورفوئوت

ييستايكت!رتهقإئضا)،النحل:301،أ!فيإقغريىيستافئؤقذا

.:79،أمريملذا!قؤقال!ؤئنذزآلفئقينييما!!ئير

.(05/)3"الزمذيسنن"(1)
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:-تعالىالثهرحمه-مالكالإمامقول،إليهذهبتماويؤيد

واجسب،بهوالإيمان،معقولغيرمنهوالكيف،مجهولغيرمنهالاستواءلز

.أ)1(بدعةعنهوالسؤال

ربيعةعننحوهوتقدم،مالكعنثابتهذاا:الذهبيقال

نعقلها؟لاالاستواءكيفيةأن؟قاطبةالسنةأهلقولوهو،-مالكشيخ-

لا،بهيليقكماوأنه-كتابهفيأخبر-كمامعلوماستواءهوأننجهلها،بل

نسكتبل؟إثبائاولانفتاذلكلوازمفينخوضولانتحذلق،ولا،نتعمق

بيانهإلىلبادرتأويللهكانلوأنهونعلم-السلفوقف-كماونقف

يقيتاونعلمعنه،والسكوتوإمرارهإقرارهوسعهمولما،والتابعونالصحابة

استوائه،فيولا،صفاتهفيلهمثللا-جلاله-جلالثهأن-ذلكمع-

.إ)3(-كبيراعلؤاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه-نزولهفيولا

:-تعالىاللهرحمهالسنة-محييالشافعيالبغويالإماموقال

-كالنفس،تعالى-اللهصفاتمنصفة؟الحديثفيالمذكورةوالإصبع"

بنالرحمنعبدحدثنا25(:41/)2"بأصبهانالمحدثينطبقات)فيالشيخابوأخرجه(1)

أتى:يقولالسلامعبدبنالنعمانبنمحمدسمعت:قال،سليمانبنهارونثنا:قالالمض،

؟استوىكيف.،:هطهأ9آمتتؤكلىلحضشيىآغقىلزخضنآة:فقالانسبنمالكرجل

.فذكره:فقالرأسهفرفع،بهيأمرمانشظروجعلنا،يعرقوجعل،فاطرق:قال

أهلاعتقاد)فيواللالكائي(،116/)1،الاعمادأفيال!بيهقيأيضارواهوقد.صحيح:قلت

وغيرهم.3(،89/)3"السنة

.(1/913)"الغفارللعليالعلو")2(
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السماءإلىوالنزولوالمجيء،،والإتيان،والزجلواليد،،والعين،والوجه

ونظائرهافهذه،...والفرح،والضحكالعرلش،علىوالاستواءالدنيا،

ظاهرها،علىصمامرارهابها،الإيمانيجب،السمعبهاورد،تعالىلئهصفات

سبحانه-الباريأنمعتقذا،التشبيهعنمجتنتا،التأويلعنفيهامعرضا

قال،الخلقذواتذاتهتشبهلاكما،الخلقصفاتمنشيءيشبهلا-وتعالى

لتصيير!آلسئميغآؤفؤ!شتىكمتل!لتسقا:-وتعالىسبحانه-الله

.،11:الشورىأ

بالإيمانجميغاتلقوها،السنةوعلماءالأمةسلفمف!هذاوعلى

إ)1(.والتأويلالتمثيلعنفيهاوتجنبوا،والقبول

!!!

.17(175-ا)1/168،(السنةشرخ!)1(
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لأق+بهيقولمقعندحتىلمجاز+احتمالابالمصدريرفعالتوكيد

(1بالمصدرتؤكدلالمجازعندهماأفعال

،فائدةبسببهتحصلماهو:فيقولاللغةفيالكلاميعزفالنحاةبعض

حالمنيفهموما،والإشارة،والكتابة،كالخط،يكنلمأملفطاأكانسواء

أ)2(.الشيء

وجل-عز-ربناعنينفيلمنحجةفيهفلي!س؟التعريفلهذاسلمناولو

يتعينلاالذياللفظيالمشتركمنزلةننزلهلأننا؟الحقيقةعلالكلامصفة

كلامأنعلى؟والسنةالكتابمنالدليلقاموقد،بدليلإلاأفرادهمنواحد

:-تعالى-اللهفقولالكتابدليلأماالمجاز،علىلاالحقيقةعلى-تعالى-الله

بالمصدر،الفعلفاكدالساء:164،؟1!هت!ييضائوستىآدتةؤتحقتممالو

به.يقولمنعندحتى؟المجازاحتماليرفعبالمصدرالفعلوتوكيد

الله،وكيم،اللهكلاموالقرآن...معروفوالكلام":الأزهريقال

ومكتوتا-ومحفوخمامتلؤاتصرف-كيفماوهو،الثهوكلمة،اللهوكلامات

.الكلاميحسن:تكلامةورجل،مخلوقغ!ير

فوستىآلئةؤتحفتم):-تعالى-اللهقولفي)3(يحيىبنأحمدوقال

.(944)3/"التأودلمحاسنانظره(1)

.)5(!الآجرويةبشرحالسنيةالتحفةوانظر)623(./)17"العروستاجانظرا2()

إمام،المحدث،العلامة،ثعلبهو:يحىبنأحمد)(:5-41/6)،السير!فيالذهبيقال)3(

.،بالحفظمشهور،صالحدينحجة،ثقة:الخطيبقال...يحسبنأحمدالعباسأبوالنحو،
http://www.al-maktabeh.com
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مالاحتملمجردا؟موسىالثهكفتم:جاءتلوةالنساء:164،:!أت!ييقا

الذيالشكخرج(؟تكليما):جاءتفلما-،المعتزلةيعني-قالواوماقلنا

وكدإذا:تقولوالعربللشيئين،الاحتمالوخرج،الكلامفييدخلكان

لإخراجدخلبالمصدروالتوكيدلغؤا،التوكيديكونأنيجزلمالكلام

)1(.الشك

بصوتفيناديهمالعباد؟الثهيحشر9:--فالنبيفقولالسنةدليلوأما

."الدئانأنا،الملكأنا،قرتمنيسمعهكماتعذمنيسمعه

)3(.حسن:قلت

1(

2(

.(1-48ا51/47)،اللغةخهذيب)

يخاالضياءوذكره،الذهبيوأقره6(،418/،2475/)"المتدرك"فيالحاكمصححهوقد

،"وثقواورجالهأحمد،رواه):3(01/64)،المجمع"فيالهيثميوقال(،62)9/"المختارة"

.!حسنب!سناد!الأوسط"فيوالطبرانيأحمدعندوهو!35(01/1)وفي

في-اللهرحمه-الألبانيالثخوصححه.حسن:(1/174)"الفتح"فيحجرابنوقال

.2(1/15)عاصمأبيلابن"السنة"

،(1/337)!المفردالأدب"فيوصلهولكن؟271(9)6/،الصحيح"فيالبخاريوعلقه

عاصمأبيوابن(،594)3/"المسند)فيأحمدأيقاووصله89(،/1)،البادأفعالخلقو"

وابن(،135)2/،المعجم)فيقانعوابن97(،4/)"الآحادو!22(،1/5)"السنة"في

،(1918/)"مسنده"فيأسامةأب!بنوالحارث2*-733(،)2/،الغوامض"فيبثكوال

البرعبدوابن42-43(،)1/،الفواثدأفيالهرويفروابو471(،)2/،المند5فيوالرولاني

،(11-11،1314ا-ا01)،الرحلةأفيوالخطيب233-234(،)23/(التمهيدأفي

28-93(،/1)جابر!حديثمنمجلس"فيالقيياللهعبدوأبو225(،)2/"الجامعو!

البخارجما:وقالوالحميدي،،هـاسحاقأحمد،بحديثهاحتجممنوهو؟عقيلابنطريقمنكلهم

.صدوق:الزمذيوقال.الحديثمقارب
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.)1(353-356()5/!التعليقتغليق!وانظر:

العلاءبنعمرولأبيبعضهمقالولقدا:الحنفيالعزأبيابن:!ال

(النساء:164أ!فوستىآدئةؤتحفتم)تقرأأنأريد-السبعةالقراءأحد-

1(

:عديابنوقال.الحديثمشقيم:الحاكموقال.الحديثجاثز،ثقةتابعيمدني:العجليوقال

قلت:.حديثهويكتب،سمعانابنمنخيروهو،الثقاتالمعروفينمنجماعةعنهروىوقد

حفظه.قبلمنفضعفوهقومفيهتكلموقد

ثنا،الصوريجريربنالحسنطريقمن(1/401)"الثاميينمسندأفيالطبرافيورواه

عن،ثوبانبنثابتبنالرحمنعبدثنا،صالحبنسليمانثنا،الصيداويسعيدبنعثمان

الله.عبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعندينار،بنالحجاج

جمع.عنهروىوقد367(،)38/"التارلخ"فيعساكرابنلهترجم؟الصيداويوفيه

الفواثد،"فيتمامورواه.ثقاترجالهوبق!يةيخطئئصدوق:الحافظعنهقال؟الرحمنوعبد

مسند)فيسبقكماالسندوبقيةالأذرعي،زاملبنإبراهيمبن)سحاقيعقوبأبيطريقمن

.،الشاميبئ

عليبنالعزيزعبدعنعقيلابنطريقغيرمن(1/511)!الرحلة)لاالخطيبورواه

اللهعبدبنمحمدثنا،البخاريبلالبنحامدثنا،الحربيمحمدبنعمربنعليثناالأرجي،

بنمقاتلعن،الصبحبنعمرعنغنجار،عيسىثناالنضر،بنمجىثنا،البخاريالمقري

....اللهعبدبنجابرأن،العب!يجارودأبيعن،حيان

الصبح.ابنوجودالإسنادهذاضعففييكفي:قلت

.-تعالى-اللهشاءإنحسن،طرقهبمجموعالحديثانالأمر:وخلاصة

بصيغةالبخاريعلقهماكلعلىبالضعف،فيحكميستعجلأنالعلملطالبينبغيلا

بصيغةعلقهوربمابل،المقبولقسممنوهوما،لسببالتمريضبصيغةعلقهفربا،التمريض

.الحاليقتضيهبماعليهيحكمثم،عنهيكثفانوالواجبالمردود،قسممنوهو،الجزم

(الأفكارتوضيح)بفعليهالزيادةأرادومنفتنبما،بمكانالأهميةمنالقاعدةوهذه

،()18"الباريفتحمقدمةو")88-99(،"الصلاحابنكتابعلىالنكتو"(،1/131)

.(386/250،2/910،301/891،/1)!الباريفتحوأ
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هبعمرو:أبوفقال.اللهلاالمتكلمهوموسىليكون(؟الله)اسمبنصب

!آءؤ!اهالو-:تعالى-بقولهتصنعفكيف؟كذاالآيةهذهقرأتأني

.")1(المعتزليفبهتالأعراف:143،،1!ههزئهرؤكفقهريميقيتافوستى

!!!

.(1/182)،الطحاويةالعقيدةضرح9(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والجمامحةالسنةاهلمح!يدةنحرةفياللغويةالقوامحدأثر
92

علىي!لوهذا،كلامهأقساه!فأحجابءورافه+تعالى+اللهكلاه!

بجلالهيليقوحرنبصوقيتكلم+تعاد+النهأنا

ؤزآيينآؤؤخماإلأآلئةئكفضةآنيتشتركانؤتا-:!تعالى-النه!ال

!هوخييصغلىإثةوتشتآءقابإديم!قئوجىزسئولأئزسيلآؤجخالب

.1،5:الشورىأ

إلا؟ربهيكلمهأنآدمبنيمنلبشرينبغيوما!:الطبريالإمامقال

ؤزآيينآؤ)،غيرهوإماإلهافا،أوشاء،كيفإليهاللهيوحيوحتا

موسىكلمكما؟يراهولاكلامهيسمعبحيثيكلمهأو:يقولة!جخادب

ملائكتهمناللهيرسلأو:يقول!و؟زسئولأئزسيلآؤ!الو--ع!ي!رنبيه

")1(....غيرهوإما،جبريلإمارسولآ،

:أي!ؤختاإلأآدتةئكفضةآنيتشتركأنؤتا)!:القاسميوقال

")2تم.واسطةبلامنه،القلبفيوقذقاإلهافا،

والتكليمالمجرد،الوحي:أنواعثلاثةالتكليمفجعلا:تيميةابنوقال

إرسالبواسطةوالتكليم!السلامعليهموسىكلم-كماحجابوراءمن

)3(.الملائكةبإرسالالرسلكلمكما،الرسول

.58-95(/)13،البيان!جامع(1)

.376()8/"التأوبلمحاسن"(2)

.(091/)2،التفسيردقائق!)3(
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وبين،السريعالخفيالإعلاموالإيحاء:؟يوحيهمابينففرق":وقال

ؤإد)-؟تعالى-قالوقدونجاء،نداء،حجابوراءمنلموسىتكليمه

:وقال،،11ائدة:الماأ!ؤيرسئولىبىءاجمئوأآقتخؤارئنآتىإأؤختث

-!ب!النبيعنالصحيحينوفي،القمص:7(أ!أ!فومتىتىإؤآؤختتآ!

،"قفقزأمتيفيتكنقإنمخذئون،قئلكمالأقيمفيكانقذ":قالأنه-

.)1(أالأنبياءلغيريكونمماوأمثالهفهذا

فيإما؟الخفيالسريعالإعلاموهو:الوحيفالأول:قلت":وقال

ستةمنجزءالمؤمنينورؤياوحي،الأنبياءرؤيافإن،المنامفيوإما؟اليقظة

)3(.الصحاحيخاالنبيعنذلكثبتكما؟النبوةمنجزءاوأربعين

بهيكلمكلامالمؤمنرؤيا-:مرفوغاويروى-الصامتبنعبادةوقال

)3(.المنامفيعبدهالرب

)1(

)2(

)3(

.385-386(/1)،المرتادبغية)

:قازح!-اللهزشوذأنتايلث،نجنن(ن!يىغن2562(/6)،صحيحه!فيالبخاريرواه

.غبرهورواه."النبؤيقاخرةؤآزتيين!يئهيقخر:؟الضايىالزلمجلىينالحتنةالرؤتا"

!المختارة!فيالضياءوأخرجه22(،4)1/،السنةافيعاصمأب!ابنرواهالأسناد:ضعيف

،"اعرفهلممنوفيه،الطبرانيرواه)174(:)7/،المجمع)فيالهيثميوقال275(،)8/

"الأصولنوادر!فيالمذكورالحديثووجد)354(:)12/،الفتح"فيحجرابنوقال

روايتهمنوهو(والسبعينالثامنالأصل)فيأخرجه،الصامتبنعبادةحديثمنللترمذي

في-اللهرحمه-الألبانيالشيخوقال.،جنيدصندهوفيواهوهوعمرأبيبنعمرشيخهعن

.ضيف،اسنادها)224(:،الجنةظلالأ

مهاجر.بنعمدالاعنهروىأعلمولا،مجهولوهو؟ميمونبنجنيدفيه:قلت
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ةقالأنهأ!،النبيعن،الصحيحفيثبتفقد،اليقظةفيوكذلك

فيروايةوفى-أقفقز؟أفتيفيتكنقإنلمخذئون،قئلكمالأقيمفيكانقذ"

؟ا)مكلمون-:الصحيح

بىءاجمئوأأقتخؤارئنآتى!آؤتخاؤإد):-تعالى-قالوقد

أ!فوستى!تىإؤأؤختتآ):--تعالىوقال،ا،ا:االمائدةأ!ؤيرشولى

أقرقا!ستقآءكلفيؤآؤخى):-تعالى-قالقدبل،:7،القصصأ

:68،،النحلأ!لئخلآتىإزئكؤآؤخى)-:تعالى-وقال،!ا:2أفصلت

بصوتيكونوقدومناقا،يقظةويكونالأنبياء،لغيريكون،الوحيفهذا

يقظة،نفسهعنخارتجاليس،الإنساننفسفيالصوتيكون؟هاتف

منالدرجةفهذه؟نفسهفيأيضايراهالذيالنوريكونقدكماومنافا،

أدنىفيملكصوتيسمعأنغيرمن،نفسهفيتكونالتيالوحي

.)3("السالكباعتبارأولهاوهيوآخرها،المراتب

)1(

)2(

،(186)5/،الطبقات5فيسعدابنلهترجمالذيالعوامبنالزبيرابنيكونأنإماوحمزة

بنالزبيربناللهعبدبنحمزةهويكونأنداما221(،)1/،المعارف!فيقيبةابنوذكره

قالوهذا-كماهذايحتمل؟)4/916("الثقات9فيحبانابنذكرهالذيالعوام

العجلي.قاله؟ثقةتابعيمدنيالزبير:بنحمزة":-03(1/5)"اللطمةالتحفة)فيالسخاوي

.!اللهعبدنسبهمنسقطهذاهويكونأنفيحتملقريتا،الزبيربناللهعبدبنحمزةوسيأتي

العجليالاالعموثقأحذاأرولمبجرحذكرهماأحذاأرولم،التابعينمنفهماكانوأيها:قلت

.لجدهنسبهأنهقلناإذاوالعجليحبانابنإلاالأخابنوثقأحذاأرولمكلامهبظاهرأخذناإذا

.وغيره(،9134)3/البخاريرواه

.793-893(/1)2"الفتاوىمجموع،
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المختصالمستمعسمعفياللهيخلقهلفظبواسطة:قولهوأماأ:وقال

المستمععنخارجشيءفيموجو؟اكانإناللفظهذا:لهفيقال؟بكلامه

.غيرهفينحلوقبكلامموسىكلمالثهإن:يقولونالذين؟المعتزلةقولفهو

هوماأرادوإنهذا،منشرأصحابهوقولقولهبل؟-هذايردلموهو

سمعه،موسىنفسفيلفطاخلقأنهوهو؟أصحابهوقول،لفظهمدلول

يسمعهماجنسمنفهذا؟الخارجفيوجودلهيكونأنغيرمنموسى

الأصواتمنالرياضاتلأربابيقعوما،الأصواتمننفسهفيالنائم

فيالمجردةالعقليةالمعانيإحداثأنريبولا،أنفسهمفييسمعوخهاالتي

لموسىتكليمهفيكون،نفسهفيهذهإحداثمنأكمل؟الإنساننفس

وعلمبالتكليم،موسىفضلقدوالله،النبيينسائرإلىإيحائهمنأنقص

تعالى--قال،والنصارىواليهود،،المسلميندينمنبالضرورةذلك

تغدم!جمنؤآلئبئنئو!إتئآؤختتآكمآإلكآؤختتآإئآ!الو

ؤآلأستتاطؤيغفوتؤإستخقؤإستقجيلإتراهي!إتىؤآؤختتآ

زئوزا!ذاؤوذؤءاتتتاؤسئقتقنؤقرونؤئونسقؤآئوتؤجميستى

غقتكتقصئضفتملتمؤزسئلأقتلينغقتكقصتضتفتمقذؤزسئلأ

يقذ):-!الى-وو،ل،ا-63،164ا!اءأ!ت!ييضائوستىآلتةؤتحفتم

،ادفرة:253،أ!آدئهكفتمئنتعففنهمغقئتغضتهمفضتلتالزشلآ

آنطزآريىزفيقاك2بهزوكفضهويميقيتائوستىجآءؤتضا):وةال
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إئىتفوستىقاك):قودإلىا!عراف:143،أ!ترليىلنإلتذقاذ

:وقال،الأعراف:1،144!ؤبكقمىبيرستقتىآلئاسيىغقىآضطقتئك

،،52:مريمأ!تجئاؤقزتتةآلأتقنلطوليآتجالمجامنؤتذتتة!الو

آتئقغةفيآلأتقنآتؤادشتطيجمنئوبكلىآتنهاققضآ):وقال

!وآلغقميهتزثآلتةآتاإنيئتموشىأنآلمئتخرةمنآتمترتحة

زئهوتاذلةإدهفوستىخديثآتشكقل!الو:وقال،"الفصص:103

.،-1516:النازعاتأ!وطؤىلمقذسيىآلؤاببآ

يقظة،إمايسمعها؟الإنساننفسفيأصواتحدوثمنذكروهوما

الإنسانوسمع،الأوقاتمنكثيرفيالناسلآحاديحصلمناقا،وإما

هذامنموسىتكليمكانفإنيحم!،أنمنأكثرنفسهفيللهواتف

بالمرسلين،فكيفبالأنبياء،فكيفهذا،فيشركاؤهالناسفآحاد،الجنس

ولانوح،لافيهيشركهلمتخصيضا؟بالتكليمموسىخصالثهأنومعلوم

النبيين.مننحوهمولا،عيسىولا،إبراهيم

سمعفييخلقهاألفاظبواسطةيكونالذيالكلامذلكإن:وقوله

موسىبهخصالذيوهو،حقيقيكلامهووهذا،بكلامهاصطفاهالذي

ليسبل،موسىبهخصالذيالحقيقيبالتكليمليسهذاف!ن،باطلكلام

هذا،التكليمفيأحديعقلولا،الأمممنأحدعندالحقيقيالتكليمهو

والإنسانالإيحاء،جنسمنيكونأنوغايته،المناماتجنسمنهذاوإنما
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والجيامحةالسنةاهلممقيدةنحرةفراللخويةالخ!امحداثر

كلامهذاكانفإن،يسمعهكثيربكلامخاطبهالثهأنمنامهفييرىقد

لآحادحقيقيبكلامتكليمهأكثروما،دئهالحقيقيالكلامأكثرفما،دتهحقيقي

بالتكليم،المخصوص،المقربالنجيعمرانبنموسىكلمكما؟الناس

جمنآؤؤختاإلأآدثةئكفقةأنيتتمركانؤتا)-:تعالى-قولهوأيضا

نوعحجابوراءمنالتكليمأنيقتضي؟،الورى:اهأ!جخالبؤزآي

المسموعالتكليملأن،اللهيرىأنمحجوب؟بذلكالمكلموأن،الوحيغير

عنه،محجوتاكونهمعيكونوقد،للمتكلمالمستمعرؤيةمعيكونقد

قالولهذا،نوعينيجعلأنيحتاجفلا،قلبهفييقعفإنه؟الوحيبخلاف

ليشزثة،شئكئفةإلأآخدمنمنكثمقا9:الصحيحالحديثفيأع!ه،النبي

.أ)1(ئزلمجانؤلاخاجمثؤتئنهتئنه

؟الخارجفيلهوجودلا؟بالمستمعقائماشيئاهوالمسموعالكلامكانفلو

فإن،حجابوراءمن:معهيقالأنيحسنلاالذيالوحيجنسمنلكان

،تارةبهالمتكلممشاهدةيمكن؟عنهمنفصلآشيئايسمعلمهذاصاحب

.إ)2(أخرىعنهالمستمعوحجب

التكليمفيهفيدخلعاقايكونقد،الوحيلفظوكذلكأ:وقال

وقد،أطه:13،!ئوخىيضاقآستتمغ):لموسىقولهفيمحما،الخاص

تيقزيع،شئكففةإلاآخديقينكنمقا"9027(:)6/"الصحيح"فيالخاريعندولفظه(1)

."تخخئةجخاثئزلمخانؤلاوتنتةتنته

.(12-01/0123)"لتعارضادرء!(2)
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والجماقالسنةاهلمحخيدةنحوةف!اللخويةالتهواعدأثر
35

منقوليبطلوهذا(،الشورىفي)سورةكما؟الخاصالتكليمقسيميكون

التكليمبينفرقلاحينئذفإنه؟بالذاتقائمواحدمعنىالكلام:يقول

.العباد!)1(لآحاديكونالذيالعاموالوحي،موسىبهخصالذي

الرسلوإرسالالوحيلكان؟الرؤيةعدمهوالحجابكانولو:وقال

.")3(حجابوراءمن

!!!

.(1/921)2!الفتاوىمجموع!(1)

.(1/175)2،الفتاوىمجموع!)2(
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والجمامحةالسنةأ!لمحخيدةنحرةف!اللخويةالتهوأمحداثر

خنق:بمعنىدائمآتكونلاةالعربلغةهأنجنل

صئر.:جعل:قالالأعراب!ابنعن،العباسأبوقالة:الأزهريقال

!هوغريئاتاقرءتجغقتةإلا!الو:قولهومنهقال،:وجعل.أقبل:وجعل

.أ)1(صئزناه:غ!يرهوقال،:3الزخرتأ

واجتعله:ومخعلآ،جعلآ،يجعله؟الشيءجعل"منظور:ابنوقال

وضعه.

زبيد:أبوقال

مجزاتاالبزبفيتاجميمفيالجيلفي...لمختقلالجئيبثئيفيحثوقا

أخته:ابناللجلا!يرثيوقال

اتفذوبالقابتيماكخئل!...الففواختقلالضقافيأفزناط

الماء،إلىالبئرحبلكاستقامةمستقيما؟كلهالليليسيرجعل:أي

القديمة.البئر:والعادية

.صتزه:وجعله،صنعهجعلآ:يجعلهوجعله

ألقيته.بعض؟فوقبعضهمتاعكجعلت:سيبويهقال

الطينوجعل،الحالمقامالجملةإقامةعلىوالرفع،عملته:مرةوقال

وجعلإياها،ظنها؟بغدادالبصرةوجعل،إياهصيرهحستا:والقبيحخزقا،

.2(1/04)،اللغةتهذيب"(1)
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والجماممةالسنةاهلمحتهيدةنحرةفداللخويةالتهوالمحدأثر
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سيبويهأنشدوأخذ،أقبلكذا؟يفعل

تاتهاالقطتمتقزغلضغالهماقا..يضغق!تطيمثتفمييتجققتؤقذ

وهيأ.عمل:وجعل.إليكنسبته؟أخاكزيذاجعلت:الزجاجوقال

خلق.:وجعل

!وغريئاقرءاتاتجغقتةإلا!:--تعالىقولهومنه،قال:وجعل

حكاهعربتا.قرآنابياناهإنا:معناهعربتا،قرآنابيناهإنا:معناهة،3:الزخرفأ

:-وجلعز-قولههذاومن،صيرناه:وقيل،قلناه:وقيل،الزجاج

آتضقبهكةؤتجغفوأ)-:وجلعز-وقوله،أمربم:03،!لمحوتبئاؤتجغقيى)

.،:91الزخرفأ!وإتتالزحقنآجمتاهملذينآ

:تقولكما؟الشيءعلىوالحكم،القولبمعنىههنااتجغل:الزجاجقال

.وكذاكذايفعلوعيقطفق،:كقولكأعلمزيذاجعلتقد

صتزته.:أي،بعملهالناسأحذقجعلته:ويقال

وحكمت،بذلكوصفتهقدأي؟الناس!ؤتجغقتا):-تعالى-وقوله

!وخئيءشتىككتمآيمآين!الهوكذا؟كذايصنعفلانجعل:ويقال،به

خلقنا.:أي؟35،الأنبياء:1

صنعته.:؟فمعناهكذاشجرةمنالبابهذاجعلت:المخلوققالوإذا

:أي(:هالفيلأ!ئآئحولءكغضفبقخغقفتم!الو-:وجلعز-وقوله

صترهم.
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الجما!4السنةاهلعقي!ةنحرةفعاللفويةالقواح!أثر

38

هل:أيمما(1..:الأنعام!أشئرتحآءيفهؤتجغفوأ)-:تعالم!-وقوله

.غيرهخلقمناللهخلقعليهم!اششبه؟ش!يتاخلقاللهغيررأوا

تما!إلزخضننآجمتذفتملذينآتضقبكةآؤتجغفوأ):وقوله

لهوجعل،بينهمجحلوهالشيء؟وتجاعقوا،سموهم:أي؟،91:الزخرفأ

)1(.أكذاللعاملجعل:وكذلك،عليهبهشارطهكذا؟

!!!

.(111-ا01/)11!العربلسان)19
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الجماممة4السنهاهلعخيدةنحرةفماللخويةالخوامحدأتر
93

للمالكالملككإفهافةليسق،للموصو!الصفةإفهافة

فآحزةآستتخازذآتمشيريهينفنأخدؤإق):-تعالى-الثهقال

تغقفوت!لأبأتفؤقؤئملذداقآقتضئ!آتيغةآدتهكقتمتستقغخئى

.،6:لتوبةا1

وهو،الظاهرةالفتحةنصبهوعلامة،منصوببهمفعولكلاتم(:)

الصفةإضافةبابمن؟إليهمضاف،الت!):الأحسنوالاسم،مضاف

،الكلامهيوالصفة،للمالكاثفكإضافةبابمنوليمس،للموصوف

.-وتعالىسبحانه-اللههووالموصوف

شيءكلخالقوهو،الذاتيةصفاتهمنصفة-تعالى-اللهكلامكانوإذا

تعالى--الثهأنوكما.مخلوق-غير-تعالممااللهكلامفالقرآن؟مخلوقغير

كمثلهليس-تعالى-الثهفكلام؟صفاتهفيولا،ذاتهفيشيءكمثلهليس

كلام.

آدت!!خقققذا):-تعالى-القهقول،للمالكالملكإضافةأمثلةومن

،الظاهرةالضمةرفعهوعلامة،مرفوعخبر!:)فإعراب؟،اا:ألفمان

اثفكإضافةبابمن؟إليهمضاف:الله()الأحسنوالاسم،مضافوهو

.-وتعالىسبحانه-الثههووالمالك،الخفقهوفائمفك،للمالك

ينييهؤتقخثستؤتئهوقإدام!:-تعالى-اللهقول؟الأمثلةومن

:-تعالى-اللهوقولالحجر:92،،أ!ستجدينلةوققغوأزوجى
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والجمامحةالسنه)هلمحقيدةنحرةفداللغويةالتهوامح!اثر

زوجتايىهييمافتقختافزتجقاآخضتتطليىآجمحرنآتتتؤضزتتممالو

.،:12النحرلمأ!!يينآجمنؤتحاتتؤئحئب!زئقامجيضنتؤصتذقت

جرهماوعلامةالجر،بحرفمجروراناسمان(وروحي)روحنا،:منفكل

منوكل،للخالقوالمخلوق،لمالكالملكإضافةمضافانوهما،الكسرة

.-تعالى-الثهعلعائدانوهما،إليهمضاف؟ي()نا،المتصلالضمير

يصفأنلعبديحلولا،اللهصفاتمنليسالروحلفظأنهذا؟ويؤيد

تعالى--اللهصفاتلأن؟والسنةالقرآنفيجاءبماإلا-وعلاجل-الرب

فتنبه.،توقيفية

منخلقفالروح؟خالقإلىخلقإضافةوحقيقته":القرطبيقال

وبيتي،،وسمائي،أرضي:كقولهوتكريما،تشريقانفسهإلمماأضافه،خلقه

.")1(17،النساء:اأ!هوئتهؤزوح):ومثلهالثه،وشهر،اللهوناقة

فيتقفوألآآتيتتتآقل):-تعالمما-اللهقوليعنيقلت:

تزتتمآتنجميستىآتضسيغإئقاآلخقإلأآلئهغقىتفوئوأؤلآييتمب

ع!

ؤزسئل!لفيمابآ!اجمئوأئتةؤزوحقزتتمتئإآلقنقآؤتحيقئةؤآلئهزسئو4

نآسئتختضؤحلاإل!آدئةإئقال!تمخ!زاانتفوأثقثةتفوئوأؤلآ

بآلفيماؤتحقىآلأزضتيفيؤقاآلسئقؤلتفيقالةرؤتلاتةوتكوت

.،17االنساء:أ!ؤلمجيلأ

.(01/42)!القرطبيتفسير"(1)
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والجمامحةالسنهاهلمحتهيدةنحرةمماللحويةالخوامحدأتر
41

-:تعالىالثهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخكلامئققمتقدمماوعلى:

.أ)1(مخلوقاتهمنشيءذاتهفيولا،ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيليسإ

!!!

.(1/763)!وىلفتاا"(1)
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والجماممةالسنةاهلمحخيدةنحرةفياللخويةالتهواممد
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لمثنىاعلىوالإفرادلجمعاإولقةالعربطولمفىاشتهر

شداد:بنعنزةقال

لهانماالجماتمأخشىماغبليا

:وقال

غيبأفنالأعاديؤتجذوما

:وقال

كالارفةغئنيعناللهآعوبعذلآ

ربيعة:بنيمهلهلوقال

اإذكازاقذاءغئييأقا!

:الأبرصبنعبيدوقال

وعيشيحاجتيلقمطفائزكي

:الإياديداودأبووقال

يفحواجبهعلىفكقهز

عطية:بنجريروقال

تجبيتةؤطئنتمقك!ؤزئيس

شداد:بنعنزةوقال

ئكاكوقتغيتيلثعلىأخشى...

العئونفيبلؤفيقعائوني...

زيهئواإداجتاتزئواإداائسآ...

ائجذازقاقالذفوغفذؤآ

ليؤالئأقاءلزتجاباققتا

الفقائمالخاليشكيمفيصق

ؤغتازدلمخؤاجتةتغشى
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والجمامحةالسنةأهلمحتهيدةنحرةفراللغويةالتهوامحد)ثر

فقفبئالأقخؤافيكزهيرؤئغز...لمجفوي!فؤقكالثودزحاجثله"

.")ا"ولحمهبشعير؟؟الغيتئنقؤقالغطمالب:الحاجبالق):الأزهريقال

القيس:امرؤوقال

التذالبخزكتةقاإداأتجمث!...بضؤتيماالحاليشتغفوجمرقزقا

ناقته:يصفالعبديالمثقبوقال

القذقدخم!فوقخيزومها...إلىتذيهاأوبكأنما

:غزةكثيروقال

أزاوئةيثيئءكلغنوجمذهفني...يديفيالثتيئءمنجمنسينيؤخثلق

:الفرزدقوقال

تديأئتشة،حين،ردائيغل!...التيقلثكنثإنزقغت،قلا

:العبديالمثقبوقال

...الشؤىكبلالفالرينن،فستشيرفث

ناقته:يصفمقبلبنأبيبنتميموقال

...آزلمجيقاتئنتجيينيمبلآلآ

:الشنفرىوقال

.(479/)"اللغةتهذيب1(1)

اقورازفيهالزجلينئحئمث

مئمي!ل!4ضفتائقفملةخمقت

http://www.al-maktabeh.com



والجما!ةالسنةأهلمحتهيدةنحرةفياللويةالنهواعدأتر

ؤتازةالحما؟بأطرافيأقمثي

بلادفئمفزثنضغبتني"بتي

45

ققضئضزائشئطارجليينقف!

1(أخزأالله"إلبألآييهئموسوفت

المجموعالاسممناللغويينعندالمراديكونوقد):حسنعباسقال

زادماعليطلقكما،الاثنينعلىيطلقاصطلاحهمفيالجمعلأن؟اثنين

قال،القرآنمقدمتهافيفصيحةكثيرةشواهدهذاويؤيد،الاثنينعلى

غتئم!يهتقشتتإدتخزلثآفيتخضالطإدؤسئقتقنؤذاؤوذل!:-تعالى-

-:-تعالىوقولهالأنبياء:78،،أ!هشتهلإيىيحكمهمآلقويرؤئحئا

أبيوقول....4،:التحريمأ!مفوئكماصتغتققدآلئيماتىإتئوتآإن)

:بالطاعونماتواالذينالخمسةأبنائهرثاءفي،الهذليذؤيب

تذقغغؤزاقهيئبشؤفيشالقت...جذاققاكأنبعدهموالعين

...الاثنينوأرادإ،أحدقة:جمعوهي-حداقها:قولهفيالجمعفأطلق

،النحاةبعضبهصرحما؟اللغويةالضوابطمن*حظلأطملأ:

الثانيةالميم-بكسرمتضقنهإلىمضافالمعنىفيمثنىكلأن":وملخصه

فيهيجوز،المضافعلىاشتملماإلىأي:الفاعلاسموصيغة!المشددة

تئوتآإن)-:تعالى-قولهنحو،الجمعوالأفضل،والجمعوالتثنيةالإفراد

.:4(التحريمأ!و!ثوبكضاصتغتققدآلئ!تىإ

للعريعى.5العرب!الث!عرموسوعة"فيالتيالثعراءدواوينمنالشعرهذا(1)
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والجمامحةالسنةاهلمحتهيدةنحرةفداللخويةالتهوامح!أثر

وإنمارءوسهما،أو،الكبشينرأشيئأوالكبشين،برأستصدقت:وتقول

الجمعفكرهواالواحد،كالشيءالمتضايفينلأن؟التثنيةعلىالجمعفضل

المعنى.فيجمعالمثنىولأنتثنيتهما،بين

،-سلف-كماالمعنىفيجمعالمثنىلأنالإفراد؟علىالجمعوفضل

.إ)1(المثنىعلىالدلالةفيمنزلةمنهأقلفهو،كذلكليسوالإفراد

فيالاضطرابإيهامدفععليهيصعبلافإنه؟بيانهسبقماتدبرومن

الآتية:الآيات

ؤلجئوأأتلإيهتمغقتققفولةآلت!تذتتفوذآلتؤ!ا):تعالىاللهقال

كييزاؤلتريذثتشتآءكت!ئنمقتتسئوطتافيتذاةتلقالوأيضا

تتتهئمؤآتقتتاؤئحقزاطغيتازئكجمنإلتذأئزكئآفتفم

لقخزبتازاأؤقذوأكتمآآتميقةتؤ!إتىؤآتتغضتآءآتغذاؤة

آتمقمميدين!ئجصثلآؤآلتةقشاذآآلأزضيىفيؤيشغؤنآلتةأطقآقا

يقاتستخذآنقتغذقاتإتييسققاك):-تعالى-الثهوقالالمائدة:64،،أ

الله-وقال،:75(أص!لينتغاآمنكنتآتمأستتكترتبتذ!قخققث

قؤقآدئهتذآدئهئتايغوتإئقائتايغوتكآلذيىإن):-تعالى

غقذبماأؤقىؤققتفسي!غقىتنكثقإئقائكتقضنآيديهتم

:-تعالى-اللهوقال،:.ا،الفنحأ!غطيضاآتجراقستئؤتيهآلئهغقتة

.(1/911)"الوافيالنحو"(1)
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آتقيضةتؤتمقتضئهرتجميغاؤالأزضققذيى!خقآلئهقذزوأؤقا)

ئشيركوهـ!غضاؤتغقىسئتختضيتميي!قطوئثؤآل!ضؤث

ؤيئضنغفيىقخئةغقتكؤآتقتث:)--تعالىاللهوقالالزمر:67،،أ

قإئكزئذيخكصؤآضير-:)تعالى-اللهو!الطه:93،،أ!غتيىغقى

.الطور:48،الهـأتفوئمجينزئذبخضل!ؤشئخبآغيئتا

تليقوعينين،يدين-تعالمما-دثهأنعلىالسابقةالآياتدلتلقد:قلت

الآتية:الأحاديثهذاويؤيد-سبحانه-بعظمته

!وغتيىغقئؤيئضنغ-)-تقالىاللهقؤليتاب":البخاريقال

.،41ا!قمر:أ!بآغيئتاتخرى-)بغةتجل-ؤقؤييما،تقذى:93،:أطه

نإ!:ققال،-!مر-الئبيئجمئذالذخالىذجمزقاذ:-!به-اللهغئدغن!

ائم!ي!يخقإن-غئي!إذبتلإ؟ؤآشاز-بأكؤرلئشاللة،إنغقيكثمتخقىلآالله

.أ1(طايتهي!جمنبةغئتةكآن؟الئفتىالقينأغؤزالذخاذ

ونفي،النقص-وجلعز-ربهعن-!ي!-النبينفىلقد:تتبئعما

كيف.بلاعينين-تعالى-دثهأنفثبت،الكمالإثباتيستلزمالنقص

لاملأىاللهيه"قاذ:!--اللهرشوذآن-،!ه-هرئرةآببعنلح!

خققفئذأنقققاآزآعىيئئمؤقاذ:ؤالتقاز،القيل4شخاتققة،تجيضقا

.2(596)6/"الخاريصحيع9(1)
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ؤبتد؟ائاء،غلىغزشةؤقاذ،تد؟فيقاتجضرلمقإبة؟ؤالأزضرالشقؤاقي

.")1(ؤتزقغتخفضرالجيزان،الأخزى

نإ9:-!يم-الثهرشولىقال:قالى-!به-عمروبنالثهعبدعن*

ؤيهفتا-ؤتجلغر-الزكنيتالينكنئويىمنقتابزغلىاللهجمئذافقميمطين

.")2(وئواوماوآفليهئمخكالهئمفيئونيغلىالدين،تمينتذئه

ائمتاق!تؤتمتختعاثؤمنون!قاذ:-ف-الئبيئغن!-ل!فآنميىغنمح!

التاس،آصبوأنت:قتفوئوناصدتمقتأئونزئتا،إراشتشقغتاتؤ:قتفوئون

لتاقاشقغلثيئء،كل2أشماؤغققكقلاءيكته،لكؤآشخذبتد؟،الله"خققك

.أ)3(قذاقكايتامنجميريحتاختىزتذجمئذ

ققاذؤكوشى،اصدلماختخ!قاذ:--!يحالئبىغن!-!نههزيزةأببغنمحل!

تا:اصدئمتةقاذ؟اتجئةمنؤآخزخمتاخئبتتا،آ!بوتا،أنت!اصدئمتا:فوشىله

عينالله"قذرةآفيعلىآلفوفني،بتد؟لذؤخطالله"بكلآمه،اضالفاك،فوشى

.إ)4(ثلاثا،فوشىاصدئمقخخ،فوشىاصدئمقخخشنة،بأزتيينلمجلقنيأنقئل

.!بتد؟الئؤزاةلذكتمتة:مسلملفظوفي

)وكان(؟بغيرالمحدثينمنجمعالحديثروىتلت:.وكيره،7926()6/البخاريرواه(1)

.(عرشه)وكان:بلفظجاءأيضاولك!نه

.وغيره،(5841)3/مملمرواه(2)

وغيرما.(،1/018)ومسلم،(44621/)البخاريرواه)3(

وكيرهما.2(،4240/)ومسلم2(،943)6/البخاريرواه(4)
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المرادإن:قالمنتأويليصحولا":الحنفيالعزأبيابنالعلامةقال

نأيصحلا7،هأص:!هبتذئخققثيضا):قولهفان،بالقدرةباليد

أيضاوأنا:إبليسلقال؟ذلكصحولواليد،تثنيةمع،بقدرتي:معناهيكون

أعرفكان،كفرهمعف!بليس،بذلكعليلهفضلفلا؟بقدرتكخلقتني

خققتاآئايرؤأآؤت!):-تعالى-قولهفيلهمدليلولا،الجهميةمنبربه

لأنه،7،أيس:ا!قيكونتهاقفتمأتفقاأتديتآغمقتففاتفم

،الجمعانليتناسب،الجمعضميرإلىأضافهالماالأيديجمع-تعالى-

ضميرإلىمضاقا؟(أيدي)يقلولم،والعظمةالملكعلللدلالةفاللفظان

قوله:يكنفلم؟الجمعضميرإلىمضاقا،اليدبتثنية:)يدينا(ولاالمفرد،

!وبتذئخققثيضا):قولهنظير7،،أيس:ا!هوآتديتآغمقتثفامهو

.1)1(أص:75.

ليسلمانظيرااللفظيجعلأن؟القولهذايشبهومما":تيميةابنقال

بتذئ!خققثيقاتستخذآنقتغذقا!:قولهفيقيلكما؟مثله

ئفاتفمخققتاآئاآؤت!ترؤأ):قولهمثلهو:فقيل؟7،أص:ه

أضافهنالأنه؟هذامثلليسفهذا؟7،يس:اأ!وأنفقاأتديتآغمقت

،(03:الشورىأآتديك!!كستتت!الو:بقولهشبيقافصار؟الأيديإلىالفعل

.!بتذئ):قالثم!،خققثيقا):فقال،إليهالفعلأضافوهنا

.2(1/14)االطحاويةالعقيدةشرح!(1\
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لفظذكر؟اليدينوفيالمفرد،بصيغةالمقدسةنفسهذكرهناف!نهوأيضا؟

فأظوهناك،64،:المائدةأ!وقتسئوطتافيتذاةتل:)قولهفيكما؟التثنية

،،القمر:14أ!وبأغئيتاتخيرى):كقولهفصار،الجمعصيغةإلىالأيدي

!هولخترآبيدكو)،ا،:الملكأ!ولمقكآبيد؟):قولهنظيرالجمعفيوهذا

بصيغةتارةنفسهيذكر-وتعالىسبحانه-فالتهالمفرد،في26،:عمرانآلأ

قتختاإئا):كقوله؟الجمعبصيغةوتارة،-مضمزاأومظهزا-المفرد

التثنيةبصيغةنفسهيذكرولاذلك،وأمثال،:ا،الفتحأ!وفبيتافتخالك

معانبعلىتدلوربما،يستحقهالذيالتعظيمتقتضيالجمعصيغةلأن،قط

ذلك،عنمقدسوهوالمحصور،العددعلىفتدلالتثنيةصيغةوأما،أسمائه

كانلماة،75أص:!بيذئخققثيضاتستخذآنتتغكقا):قالفلو

مهـآلمقذبتد؟):قولهنظيروهو7،،!أي!:اآتديتآغمقتفضا:)كقوله

بصيغة)خلقت(":قالولو،:26،عمراناسأ!لخترآبتدكو):ا(،الملكأ

،أص:75،!وبتذئخققث):قالإذافكيفله،مفارفالكانالإفراد؟

!المتواترةبل-المستفيضةالأحاديثدلالاتمعهذا،التثنيةبصيغة

موضعه،فيمبسوطهوكما،القرآنعليهدلمامثلعلالسلفوإجماع

وكلتا-الرحمنيمينعننور،منمنابرعلىاللهعندالمقسطون!:قولهمثل

)1(..!..وأهليهمحكمهمفييعدلونالذين!يمينيديه

.(4-3/546)أالفتاوىمجموع!(1)
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ثلاثةعلىالقرآنفيجاءاليدلفظعشر:الحاديالوجه":القيمابنقال

!ههلفقأآبيد؟!الو:كقوله؟فالمفرد،ومجموغا،ومثنى،مفرذا:أنواع

كقوله:والمجموع،7(أص:ه!بتذممئئخققثماله:كقولهوالمثنى،:ا،الملكأ

إلىالفعلأضاف؟مثناةاليدذكرفحيث7(،أيس:ا!آتديتآغمقمت))

!هبيذممئئخققث):فقال؟إليهمابالباءالفعلوعدىالإفراد،بضميرنفسه

الفعليعذولمإليها،العملأضاف؟مجموعةذكرهاوحيثأص:75،،

من؟75(أص:!وييذ!ئئخققث)يحتملفلا؟فروقثلاثةفهذهبالباء،

منيفهمأحدكلفإن7،،يس:اأ!آيديتآغمقتماله:يحتملهماالمجاز

وخلقنا،عملنا،؟قولهمنيفهمهما،7،يس:اأ!آتديتآغمقحت!:قوله

.03(:الثسورىأآتديك!!كستتتقبقامالو:قولهمنذلكيفهمكما

مجردمنهالمرادكانفلو،ص:75(أ!بيذئخققثه!:قولهوأما

وقدفكيف،معنىالفاعلإلىالفعلنسبةبعداليد؟لذكريكنلم؟الفعل

إلممايضافقدالفعلأن؟الفرقوسرثنيمت،إذافكيفالباء،عليهادخلت

،،01:الحجأ!تذاكقذقتايقا!الو:كقوله،إليهالإضافةوالمراداليد؟ذييد

ثم،الفعلإليهأضيفإذاوأما،03،:الشورىأآتديك!!هوكستتتقبقا،)

اللهعبدقالولهذايده،باشرتهمافهو،مثناةأومفردة،يدهإلىبالباءعدي

جنةوغرس،بيدهآدمخلقثلاثا:إلابيدهيخلقلماللهإن"عمر:ابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لهايكنلم؟القدرةهياليدكانتفلوإ)ا"،الثالثةوذكر...،بيدهالفردوس

،بالقدرةخلقمماشيءعلىبذلكفضيلةلآدمكانتولا،بذلكاختصاص

!آدميا:فيقولونالقيامةيوميأتونهالموقفأهلأن-؟!ب!ر-النبيأخبروقد

لكوأسجد،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللهخلقكالبشر،أبوأشا

أشياءأربعةفذكروا،ربكإلىلنافاشفع؟شيءكلأسماءوعلمك،ملائكته

.")2(خصائصكلها

!!!

بنجعفرحدثنا:اللفظهذابغيرولكن34(،0)!الشريعة!فيالآجريرواهعمرابنأثر(1)

وأبوعمروبنمعاولةأبوأخبرناقال:،المروزيمحمدبنزهيرحدثنا:قالالصندلي،محمد

عن،المكتبعبهيدعنسعيد،بنسفيانعن!الفزارييعني-إسحاقابوحدثناقالا:صالح

عليهآدم؟بيدهأشياء-أربعةوجلعز-اللهخلق!:قالعنهما-الله-رضيعمرابنعنمجاهد،

صحيح::قلت.،فكان؟كن:الخلقلسائرتالثمعدن،وجنات،والقلم،والعرش،السلام

علىالمتدرك"وانظر:اثبته،ماوالصوابعبيد،بنسمانعنالمطبرعفيوجدتوقد

.934()2/"الصحيحين

المكتب.عبيدطريقمن.(924)3/"الاعتقاد"فياللالكائيأيضاورواه

.(962-1/682)"الصواعق)(2)
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فإثباق،ومقتفهياتهاالمسمياقاتفاقةالتسميةاتفاقمقيلزه!لا

التشبيهيوجمبلا-تعالى-النهصفاق

الجنسبينالصفاتفيالاختلافوجود؟عاقلكلعلىيخفىلا

الجنس،عمومتحتهيدخلبلفظ؟الجميععلىالتسميةإطلاقمعالواحد،

.والجماد،والنبات،والحيوان،لإنسانكا

كرأسليس؟الإنسانفرأس،الجنسباختلافالاختلافويزداد

ليس؟النباتورأس،النباتكرأسليس؟الحيوانورأس،الحيوان

كالجبل.الجماد؟كرأس

فإن-البديهياتمنوهذا-نفسهاالمخلوقاتبينكائنالاختلافكانوإذا

،الضرورياتمن؟والمخلوق-جلالهجل-الخالقبينالاختلافاعتقاد

.-وتعالىسبحانه-صفاتهفيولا،ذاتهفيلا،شيءكمثلهليمس:فالخالق

آتيغآءصتتروأؤآلذينث!:-تعالى-اللهقولالقرآنمنذلكومثال

ؤغلآييةسيزاززقتفتمجمفاؤآنقفوأآلضقوةؤأقافوأزئهتمؤتجه

،الرعد:22(1!،آلذايىغقتىتفتمأؤكبذآلسئئئةيآتخستت!ؤيذزءون

بآلذىءاجمئوأتيهتبآأقلجمقظآبقةتتؤقا!:-تعالمما-اللهوقول

!ههتزجغونتغقفتمءايخرةرؤآتحفرؤألئهايىآؤتجةءاقئوألذيىآغقىأنزك

قآتفوةقذابقميصيىآدقئوأ!اله:-تعالى-اللهوقول،72(تعمرانآلأ

.:39(أيوسفمهـ؟آتجقجينبآقيتمؤآئوفيتصييزاتآلتآيىؤتجهغقئ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


54
والجمامحةالسنةاهلمحخيدةنحرةفداللخويةالخوامح!اتر

وجهولكن،ثلاثذواتإلىأضيفاسم-الآياتهذهفي-فالوجه

يعقوبووجهشيء،كمثلهليس،صفاتهمنصفة-وجلعز-الرب

فكل،غيرهكوجهليسالنهار؟ووجهالنهار،كوجهليس-السلامعليه-

به.يليقوجهله

اليوناني،والمنطقالكلامكتبوكذلك!-:اللهرحمه-الحكميقال

إلاهووماوتموتها،تلبي!االتوحيد،علموسموهعلينا،الأعداءأدخله

ذلكوسموا-وجلعز-الباريصفاتوجحدوا،والزندقةالإلحادسلم

اللهأولياءوسموا،التعطيلمحضهووإنما،بذلكالجهالليغرواتنزتها،

مكزا،عنهمالناسلينفروا؟مشبهة:وصفاتهبأسمائهعرفوهالذين؟المؤمنين

لأنهممخذولآ،حائزا،،بمكرهمالمخدوع،بقولهمالمغرورفأصبح،وخديعة

نصوصفيالسخيفةعقولهموحكموا،البيانعناللهكتابعزلوالما

الجوارحمنبالمخلوقيقومماإلا؟منهايفهموالم،الديانصفات

منبهاالمتصفينظرواولم،سلبهشاءومتىإياها،الثهمنحهالتيوالأدوات

التشبيه،إثباخهامنيلزملئلا؟-وجلعز-اللهعننفوهافلذلكهو؟

إثباتلزمهم،كمالهصفاتالثهعننفوافلماثانتا،وعطلواأولأ،فشبهوا

بماشبههفقد؟بصيراسميغاكونهاللهعننفىفمن،النقائصوهوضدها:

عليهموماذا،الصفاتسائروكذلكشيتا،يغنيولايبصر،ولا،يسمعلا

اللهشاءكما-،-!ي!رسولهلهوأثبته،لنفسهأثبتهما-وجلعز-للهأثبتوالو

تليق،وجلالكمالصفاتصفاتهفجميعأراد،الذيالوجهوعل-تعالى-
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اتفاق؟التسميةاتفاقمنيلزمولا،ذلكضدونفيها،ذاتهبعظمة

جعلأنهوأخبرنابصيرا،سميغانفسهسمىقد-تعالى-اللهفإن؟المسميات

نبيهأنوأخبر،الرحيمالرؤوفنفسهوسمى،بصيراسميغاالإنسان

الملك؟:نفسهوسمى،(28:1التوبةأ!زجمؤولمحثزغلفؤجمييهفبآ):-!-

،:2،الناسأ!لثاسيىآقيلث)،4،:الفاتحةأ!لذيىآتؤمرضيلث!ال!:فقال

آشتخيضةبمهآئئوفيلقلذآؤقاك):فقالملكا؟خلقهبعضوسمى

ذلك،وغيرعزيرا،عبادهبعضوسمىالعزيز،وهو!:54،يوسفأ!ويتفسيى

كالسمع،السمعفليسومقتضياخها،الأسماءاتفاقالتسميةاتفاقمنيلزمفلا

،كالعزةالعزةولا،كالرحمةالرحمةولا،كالرأفةالرأفةولاكالبصر،البصرولا

،كالأول؟يكنلمأنبعدالكائنالمحدثولا،كالخالقالمخلوقليسأنهكما

القيومكالحي؟بنفسهالقيامعنالعاجزالفقيروليس،الباطنالظاهر،الآخر،

به،قائمةالقيومالحيالخالقفصفات؟إليهفقيرسواهماوكل،سواهعماالغني

يزالولابها،متصقايزللم،بديموميتهدائمة،بأزليتهأزلية،بجلالهلائقة

أولآ،؟المطلق-الكمال-تعالىلهبل،بهتعقبولمبضد،تسبقلم،كذلك

فمن،(اا:الورىأ!ولتصييرآلسئميغآفؤء!شتىكمتل!لتسقا:وابذا

كفر،فقدنفسهبهوصفماعنهنفىومنكفر،فقد،-بخلقه-تعالىالثهشبه

،)1(.تشبيهورسولهنفسهبهاللهوصففيماوليس

.2(1ا21-1/0)،القبولمعارج9(1)
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علؤاخلقهع!ا+تعالى+علواللهإثباقوفيه،مكاناظر!:(فوق)

وجهكلفهمطلقا

تقاهرآؤفؤ-:!الوتعالى-اللهقولمثاله(،قؤق)المكانظروفومن

.:18،الأنعامأ!ولخييرآلخيهيمآؤهؤجمتاب؟ءقوق

علؤاخلقهعل-تعالى-اللهعلوإئبات؟الظرفهذامعرفةفوائدومن

.مطلفا)1(

زكييإنالخثق؟تخفقأنقثليمتائاكت!تاللةإن9-:ص!لمجيرقولهويؤيده

!)3(.ائغزفيقؤقجمئذةقكئوفيقفؤ،غضبيشبقت

.(جمئذ):()فوقومثل

فالعرش،واللغة،والنقل،بالعقلثابتخلقهعلى-تعالى-الثهفعلو

خافية.عليهتخفىلا،العرشفوق-تعالى-والله،المخلوقاتجميعفوق

فؤمالو:-تعالى-الثهقولتفسيرفي--!هالنيقولهذاويؤيد

:الحديد:3،أ!ه!غييئمءشتىبكلؤفؤؤآتتاطنلظهرؤآؤآلأيخر4آلأؤ

!،يثيئتغذكققيشالأيخزؤألتب!،يثيئقئقكققئشالاؤلآنتالقفئم"

.)3(!ب!شيئ؟وتكققئشائتاطنؤانتلثيئء،قؤقكققئشالطاهزؤأئت

.،الوجوهكلمنمطلق-تعالى-وعلوه32:5(1/4)!الطحاويةالعقيدة!شرح"وفي(1)

.وغيره،(051)5"صحيحه"فيالبخاريرواه(2)

.وغيره،2(4840/)،صحيحه9فيم!لمرواه()3
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استفهاه!وهواسم:(أفيو)العلو،معانيهفهالذيما:(في)لجراحر!

لجهةا+تعالى+دلهيثبتانمكانعق

،...الظرفيةأحدها:؟معانعشرةلهجرحرف(:في):هشامابنقال

71،،!اطه:آلئخلخذوعفيؤلأصتفتئكتم):نحو"الاستعلاء:والرابع

:وقال

....................................تخقةجةعفيالعبدىصلئواهئم

")1(.سرحةفيثيابهكأنبطلآخر:وقال

معاويةحديثفيالتي؟(في)لمعنىبيانفيه،هشامابنذكرهما:قلت

آليتقاذا:وغيرهما،ومسلم،مالكرواهالذي؟-!ئه-الحكمابن

لمما،غنماتزغىكاتتا،ليتجارتةإن،اللهزشوذتا:قففت-!شي!!-اللهزشوذ

الذئمب"آكققاققاتت:غئقا؟ق!ألتقاائغتيم،شا!جمنفقذتؤقذقجئتقا

زقتة؟ؤغتنؤخققا،ققطفث-آدتمتييمنؤكئت!غقيقاقأيمفت

المخماء.في:ققالت؟القهو"أئن9-:!االلهزشولىثاققاذأقأغيققا؟

:-!ي!!-اللهزشولىققاذ.اللهزشولىألتا:ققاتت؟"آناقنلا:ققاذ

.)3("مؤجمتةقإتهاأغيققا):مسلمروايةوفي)2(،"أغيققا"

.224(223-)1/"اليبمغني("1)

.776-777()2/االموطالا)2(

.381()1/"مسلمصحح)3(1
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ولم،الصحيحرجالورجاله،مسلمسندمنأعلىمالكسند:قلت

الحديث.هذاردالتحديثأئمةمنإماماسمعلأقف

معاويةفهو؟مالكروايةفيوقعالذيالصحابياسمفيالوهميضرولا

داود،وأبي،والنسائي،مسلمروايةفيصرتحاجاءكما!!رو-الحكمابن

والطيال!حي،،شيبةأبيوابن،عوانةوأبي،حبانوابنالجارود،وابن

وغيرهم.،عاصمأبيوابن،مندةوابن،والطبراني

بنمعاوية:الرجلاسم:-اللهرحمه-الشافعيقال!:البيهقيقال

كذا-:اللهرحمه-الشيخقالكثير،أبيبنويحى،الزهريروىكذا،الحكم

مالكعنيحىبنلمجصورواه-اللهرحمه-أنسبنمالكعنجماعةرواه

.)1(أالحكمبنمعاويةعن:فقالمجؤدا؟

.إ)3(مكانعنسؤال:وأين!:منظورابنقال

حديثهامرالتيللجارية؟-!ي!-النبيسؤالفإنتقدمماوعل:قلت

لهاوشهد-،ص!لمجيرالنبيأقرهاوقد،الجهةعنسؤالوهو؟وعقيدةشريعة

.لإيمانبا

،مكانبكلموجوداللهأن-:مقالتهماللهقبح-قالوا":تيميةابنقال

عنالمبلغقالوقد،بأينيوصفولا،مكانفيهوليس:يقولونوهؤلاء

هوكمافوقمنهووقالوا:؟اللهأين:--!نهالحكمبنمعاويةلجارية؟الثه

.387(/)7"الكبرىالسنن!(1)

.2(1/49)أالعربلسان29()
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السماء،فيهووليس،بمكانيوصفولاهو،أينيدرىلا؟تحتمن

)1(.أالجهةوأنكروا،الأرضفيهووليس

!!!

.(1/271)"الجهميةتلبي!بيان!(1)
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وتأ!للهةصفاتهمقصفة؟عرشهعلى+تعالى+الفه6اسقوا

والعربية،والعقل،للنقلمخالفبالاستيلاء

به.يحتجفلا،قائلهيعرفلابمثمغر-تعالى-اللهاستواءقومتأول

الرجز()من:الآخرقولوأما":الأنباريابنقال

أجمعايوفاالبكرةصزتقد.....................................

،مجهولالبيتهذا!:وقال)1(.حجة!فيهتكونفلا؟قائلهيعرففلا

)3("بهالاحتجاجيجوزفلا،قائلهيعرفلا

لاالذيبالشعرالاحتجاجعدمعلىيدل؟الإمامهذاكلامظاهر:قلت

فيفكيف،العربيةبابفيوهذامصنوغا،يكونأنخشية،قائلهيعرف

!العقيدةباب

قائله،إلىالنسبةمجهولالشاهدهذاالحميد:!عبدالدينمحييمحمدقال

)3(.!مصنوعأنهالبصريينمنالنحاةبعضويذكر

استولى؟بمعنىاللغةفياستوىلفظأنيثبتلمأنه:أالإسلامشيخقال

المشهور:البيتعمدتهمذلكقالواالذينإذ

جمفزاقيديمشي!ولاكئرجمن..ائجزاقيغلىبمثزاشتؤىئئم

.(1/952)"بيةلعراراصأ19)

.(564)2/،الخلاتمسائلفيالإنصاف12)

.2(01)2/(عقيلابنشرححاشية)39
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اللغةأئمةمنواحدغيروكان،عربيشعرأنهصحيحنقليثبتولم

احتجلوأنهعلموقد،اللغةفييعرفلا،مصنوعبيتإنهوقالوا:،أنكروه

الشعر،منببيتفكيف،صحتهإلىلاحتاج،-ص!يماللهرسولبحديث

أبوذكره-كماالخليلعنوذكر،اللغةأئمةفيهطعنوقد،إسنادهيعرفلا

اللغةفيوجدتهل:الخليلسئل:قال-أالإفصاح!كتابهفيالمظفر

فيجائزهوولا،العربتعرفهلاماهذا:فقال؟استولى:بمعنىاستوى

لغتها.

لاماعلىحمله-فحينئذ؟حالهمنعرفماعلى-اللغةفيإماموهو

)1(.باطلحمليعرف

وهو:الاستواءمعنىعلبهالمستشهدالشعربيتفإن؟تقدمماوعلى

مفزاقيشي!ودبمغزمن...اثيزاقيغلىبشزاشتؤىقذ

:وجوهمنبهالاحتجاجيجوزلا

!"ديوانه9فيأجدهولم،النصرانيللأخطل:وقيل،مجهولقائلهلأن-أولها

ولميصحولماللغةمنرويمامعرفة:الثانيالنوع:،السيوطيقال

والسبب،الثابتالصحيحهوالذي؟الأولالنوعيقابلالنوعهذا،يثبت

جهالته،أو،منهراولسقوط؟سندهاتصالعدم؟النوعهذاثبوتعدمفي

)3!"فيهالقبولشرطلفقد،براويتهالوثوقعدمأو

.(641/)5،الفتاوىمجموع19)

.(1/78)"المزهر2!ا)
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عزلبعدماالملكعبدولأهمروانبنبشرلأن،المعنىلفساد-ثانيها

العراقتكنولم52(،4)3/"الطبريتاريخ"فيكمااللهعبدبنقطن

عليها.يستوليحتىمسلوبة

معنىفيبهالاحتجاججازلما؟العربعنالمعنىهذاصحلو-ثالثها

منواحديتعينلااللفظيالمشتركلأن؟عرشهعلى-تعالى-اللهاستواء

،الكمال-وعلاوجلعز-ربناصفاتمنعلمناولما،بدليلإلاأفراده

علىيقوىولاالسماء،فيولاالأرضفيشيءيعجزهلاوأنه،والجمال

ابتداء،المستوليوعجز،المغالبةمعنىتحملاستولىمعنىوأنأحد،مغالبته

الوصفهذاعن-وجلعز-الربتنزيهفيتعين؟كذلكذلككانوإذا

يليقماإثباتالعبادعلىوالواجبنقص،وصفلأنه؟بهيليقلاالذي

من-وعلاوجلعز-بهيليقلاماونفي،الكمالصفاتمن-تعالمما-بالئه

.الصالحاتتتمبنعمتهالذياللهوالحمد،النقصصفات

اللهعبدأبوثنا،إجازةالنحويجعفربنمحمدأخبرنا:9اللالكائيقال

الأعرابيابنعندكنا:قالعليبنداودسليمانأبوحدثني:قال،نفطوية

غقىآلزخقن):-وجل-عزالثهقولمعنىمالهفقالرجلفأتاه

وجل-عز-أخبركماعرشهعلهو:فقال.،:هطهأ!وآسمتؤك!لغرشيىآ

ما!اسكت:قال.استولىمعناهإنما؟معناههذاليس!اللهعبدأبايا:فقال

غلبفإذامضاد،لهيكونأنإلا؟الشيءعلىاستولى:يقاللاوهذا،أنت
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النابغة:سمعتأما،استولى:قيلأحدهما

الأقد)1(غلىاشتؤلىإداالجؤابشئق...شابفةألتقنآؤلجثيكإلأ

ذكرهوقد.الظاهريةإمامهووداود:،ثقاتورجاله،صحيح:قلت

عندكنت:الأصبهانيعليبنداودقاليسير:!تغييرفيهبلفظمنظورابن

لزخقنآ!اله:-وجلعز-اللهقولمعنىما:فقالرجلفأتاه،الأعرابيابن

.،أطه:همههآسئتؤكلىتغزشيىآغقى

إنما!اللهعبدأبايا:فقال.أخبركماعرشهعلهو:الأعرابيابنفقال

علاستولىتقوللاالعرب؟يدريكما:الأعرابيابنفقال،استولىمعناه

قولسمعتأما،استولىفقدغلبفأيهما؟مضادلهيكونحتىالشيء

النابغة؟

الآفدغلىاشتؤلىإداالجؤا؟شئق...شابفةانتقنآؤلجثيكإلأ

،معقولغيرالكيففقال؟استوىكيفاستوى:أنسبنمالكوسئل

.!)3(بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولغيروالاستواء

عن-اللهرحمه-الدارقطنيالحسنأبيبخطوجدت:"اللالكائيقال

عليه،أقبلاستوى:يقولثعلبالعباسأباسمعت:قال،الكاذيإسحاق

علا،العرشعلىواستوى،أقبلالسماءإلىاستوىثممعوخا،يكنلموءان

تشابهاوعمروزيدواستوىامتلأ،القمرواستوى،اتصلوجههواستوى

.993(/)3،السنةأهلاعتقاد"(1)

.(41/414)"العربلسان1)2(
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كلاممنيعرفالذيهذا،شخوصهماتتشابهلموإنفعلاهما،واستوى

.1()"العرب

.ثقاتورجالها،صحيحةوجادة:قلت

!!!

.(993004-/)3"السنةأهلاعتقاد"(1)
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لعلول،واالأتعادمنهايلزه!ولاالعلو،تنافيلااللغةفيالمعية

علؤهفيقريب،دنؤهفي-عليئ-تعادفالنه

نوعين:علىالواوبعدالواقعأنواعلم

معه.مفعولأنهعلنصبهيتعينما-الأول

عليه.معطوفاإعرابهفيقبلهلماوإتباعه،ذلكعلىنصبهيجوزما-الثاني

فيقبلهالماالواوبعدماتشريكيصحلمإذافمحله؟الأولالنوعأما

!ه--التبيئغنآنمير،حديثمن،"ؤالشاغةقيلابجثت"مثل:،الحكم

."والقمزسرتا:ومثل،إ)1(كقاتثننؤالشاكةأنابجثت":قاذ

والجماعةالسنةأهلعقيدةيؤيد؟اللغويةالقاعدةلهذهالمئالهذا:قلت

أهلقولويبطل،اختلاطولامماسة،غيرمن،والمعيةالعلوصفةإثباتفي

.والاتحادالحلول

فليس؟أطلقتإذااللغةفي)مع(كلمةأنوذلك!:الإسلامشيخقال

عنمحاذاةأومماسةوجوبغيرمن؟المطلقةالمقارنةإلااللغةفيظاهرها

ذلكفيالمقارنةعلىدلت؟المعانيمن-بمعنىقيدتفإذا،شمالأويمين

.!)3(معناوالقمرنسيرزلناما:يقالفإنه؟المعنى

تعالى--اللهلأن؟والمعيةالعلوبينمنافاةلا.ا.:عثيمينابنالشيخقال

.وغيره،2385()5/،صحيحه"فيالبخاريرواه(1)

.(.5/301)"الفتاوىلا(2)
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،علوهفيقريب،دنوهفيعليفهو؟صفاتهجميعفيشيءكمثلهليس

ما:يقالإنه:قالبالقمر،مثلالذلك-اللهرحمه-الإسلامشيخوضرب

،المخلوقاتأصغرمنوهوالسماء،فيموضوعوهومعنا،والقمرنسيرزلنا

إليهبالنسبةالخلقالذي؟الخلقمع-وجلعز-الخالقيكونلافكيف

فيمعنااللهإنفقالوا:؟التعطيلأهلأما...سماواتهفوقوهوبشيء،ليسوا

الله؟السوقفيوالذينالمسجد،فيمعكفالثهالمسجد؟فيكنتإنأمكنتنا،

.الحماماتفيمعهمالثه؟الحماماتفيوالذين،السوقفيمعهم

معناقالوا:،والرفثاللهو،وأماكنوالأنتان،الأقذار،عننزهوهما

عليهم؟الردوما؟شئقتهمما:نقولىفالأول؟القولهذانبطلفنحن.بذاته

.الحدبد:4(أقغك!!وؤفؤ):اللفظظاهرمعنايقولون:شثقتهم

المعيةمننفهملافنحن؟معناكانوإذا...اللهعلىتعودالضمائروكل

!!المكانفيالمصاحبةأو،المخالطةإلا

الظاهركانلو؟ذكرتمكماليسظاهرهابأن:ذلكعنونجيبهم

،العرشعلىمستوتايكونأن:تناقضالآيةفيلكان؟ذكرتمكما

.ممنوعوالتناقض،مكانأيفيإنسانكلمعوهو

؟المكانفيالمصاحبةأو،المخالطةمعإلاتعقللاالمعيةإن؟قولكم-ثانيأ

أوسعوهي،المصاحبةلمطلقاسمالعربيةاللغةفيفالمعية،ممنوعهذا

،المكانفيالمصاحبةتقتضيوقد،الاختلاطتقتضيقد،زعمتمممامدلولآ

:أشياءثلاثةهذه.المكاناختلفوان؟المصاحبةمطلقتقتضيوقد
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؟طءمعلبتاسقوني:نقولأن؟المخالطةتقتضيالتيالمعيةمثال-أ

.بماءنحلوطا:أي

وج!ت:قولك؟المكانفيالمصاحبةتقتضيالتيالمعيةومثال-2

جميغا.وينزلانجميغا،يمشيانفلانمعفلائا

نأ؟المكانفيالمشاركةولا،الاختلاطتقتضيلاالتيالمعيةومثال3-

فىالقيادةغرفةفيهوكانوإن؟جنودهمعفلان:يقال

يوجههم.

؟فلانزوجة:ولقال.المكانفيمشاركةولا،اختلاطفيهليسهذاادا:

.المغربفيوهو،المشرقفيهيكانتوإن

ظاهرهوكما-،اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال-كماإذآفالمعية

المصاحبة.مطلقمدلولها؟اللغةشواهدمن

!هوآلمحقوأآلذينقغآدئهإن):قيلفإذا؟إليهتضافمابحسبهيثم

هيبل؟المكانفيمشاركةولااختلاطا،لاذلكيقتضيفلا؟:128،النحلأ

.!)1(بالئهلائقةمعية

ثور،ابنثنا:قالالأعل،عبدابنحدثنا:!الطبريجريرابنالإمامقال

آلأزضيىؤفيتةإآل!قآءفيآلذىؤفؤ):قولهفيقتادةعنمعمر،عن

.!)3(الأرضفيويعتدالسماءفييعتد:قال:84(،الزخرفأ!هوتؤإ

.368(،1/363)أالواسط!يةشرخ!(1)

.(2401/)5!البيانجامع29()
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.ثقاتورجاله،صحيح:قلت

آلأزضيىؤفيإتةآل!مآءفيآلذىؤفؤ!الو:قولهوأمايا:قتيبةابنقال

به؟أرادوإنماجهما،الحلولعلىيدلماذلكفيفليس،:84،الزخرفأ!تؤإ

الكلاممنهذاومثلفيها،منوإله،الأرضوإلهفيها،منوإلهالسماء،إلهأنه

حالوهوفيهما،لهتجتمعلإمارةفاأمير،وبمصرأمير،بخراسانهو:قولك

.!)1(يخفىلاواضحوهذابغيرهما،أوبإحداهما،

ؤفيإتةآل!قآءفيآلذىؤفؤ!الو-:تعالى-قوله!:القيمابنقال

أهلعندوإله،السماءأهلعندإلهأنهالمراد:ة:84،الزخرفأ!هوتلأإرضيىآلأ

أهلهما،عند:أي؟ايضزينفيمطاع،نبيلفلان:العربتقولكما،الأرض

.!)2(موجودةوالعراقبالحجازالمذكورذاتأنيعنونوليس

:-تعالى-قولهبهاحتجواماجملةفمنؤ:المقدسييوسفابنقال

وقوله،(:84الزخرفأ!وللأ!آلأزضيىؤفيلة!آل!قآءفيلذىآؤفؤ!الو

وقوله؟،3،:ا!نعامأ!وآلأزضيىؤفيلتلسئضؤآفيآدتةؤفؤ!ال!-:تعالى-

آ!رثؤتخن!الم:وقوله،ا،:هاالبقرةأ!وآدت!ؤتجةقتتمئؤلوأقآتتضاأ)

لأؤليهنجمنكمتيهإآقربؤتحن)،:16،أق!هوتؤريدآخبلمنتييماإ

...85،:الواقعةأ!ئتصيروت

.273(/1)"الحديثمختلفتأوبل!(1)

.(1/291)أالإصلاميةالجيوشاجتماع!2()
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لا،علمقربهذاجعلواقاطبةالسنةأهلأن؟مرمماعرفتقدوأنت

وأما،ا،البقرة:هاأ!هوآلت!ؤجةقثتم!الو:قولهعلىالكلاموسيأتي،ذاتقرب

باتفاق-فهو،:84،الزخرفأ!هوتةإآلأزضيىؤفيلة!آل!مآءفي:!ه!قوله

ؤفؤ!الو:وكذلكفيهما،معبود-فإنهمعبودأي-مألوه:-بمعنىالمفسرين

متعلقوالمجرورالجارفإن؟:3،الأنعامأ!آلأزضيىؤفيل!مثضؤدتآفيآلتة

الظرفيةعليهللزمذلكولولا،بعدهبمامتعلقأوقألوه،بمعنىلأنه،بالته

عليكونأنوهو:؟قالهمنأرلمآخرمعنىوعندي-عنهااللهتعالى-

هو،السماواتفياللههوأنهكمافهو،الاسمبهذافيهماالمسمىهو:معنى

هي:والكعبةالدنيا،جميعفيهارونأخوموسى:كقولك،الأرضفيالله

فيوأمير،خراسانفيأميرفلان:وكقولهم،والأرضالسماءفيالحرامالبيت

.")1(اللغةفيموجودوهذاواحد،موضعفيوهووسمرقند،،بلخ

قآتتضاتضقرفيؤآتضثترقآؤيقه!:-تعالى-اللهقولفأما:قلت

.ا،:هاالبقرةأغييو!وؤيمغآلئهإتآلت!ؤتجةفتتمئؤلوأ

إضافةبابمنوهي)2(،الله-بقئلةاللهرحمه-مجاهدفسرهافقد

.للموصوفالصفةإضافةبابمنلا-وعلاوجلعز-للخالقالمخلوق

.(01-1/5016)"الثقاتأقاويل!(1)

عرى،بنالنضرحدثناقال:،وكيعحدثنا!592(:/1)"المصنف9فيشبةأبيابنرواه)2(

الله،قبلة":قال،،11:هالبقرة1،آدئهؤتجةقثتمئؤلوأقآتتضا9:يقولمجاهذاسمعت:قال

حسن..!فاستقبلوهاوغربشرقمنكنتموأينما
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فإن؟طائفةفعلكما؟غلطفقدالصفاتفيعدهاومن:تيميةابنقال

تقغيرئاؤآتقشترقآؤيقه):قالحيث"المرادعلىيدلالكلامسياق

،الجهات:والمغرب،والمشرق.ا،:هاالبقرةأ!هآدئ!ؤتجةقتتمئؤلوأقآتتضا

هذاأريدوأنا،جهةأي:أي؟تريدهوجهأي:يقال،الجهةهو:والوجه

فؤئيقا!فؤليجقةؤلكل):--تعالىقالكما،الجهةهذه:أي؟الوجه

"115(:البقرةأ!وآدئ!ؤجةقتتمتؤلوأفأيتضامالو:قالولهذا،(:148البقرةأ

.!)1(محمدعلىالثهوصلى،أعلمواللهوتتوجهوا،تستقبلوا،:أي

فيقنئورذآنئوبىتجآغقافقضا):-تعالى-اللهقولوأما

اختلففقد:8(النملأ!ولغقمينآزفيآلئهؤسئتخقخؤتقاؤققلئاليآ

على(:8النملأ!هولئارآفيقن!الوئوليك-:تعالى-اللهقولمنالمرادفيالمفسرون

نوربورك:وقيلالنور،!االذي-تعالى-اللهبورك:فقيل،عديدةأقوال

وقيل:،محذوفتأويلعلالنارفيوسلطانهقدرتهمنبورك:وقيل،الله

الصفة،تلكعلىجعلها-الذي-سبحانهاللهأمرمن؟النارفيمابورك

بورك:وقيلالنار،فيالتيالملائكةبوركت:وقيلالنار،بوركت:وقيل

وقيل:النار،منيخرجالذيالنوربورك:وقيلالسلام-عليهموسى

مكانفيالتيالبقعةبوركت:وقيلالنار،منهاتتقدالتيالشجرةبوركت

.(391/)3،الفتاوىمجموع!(1)
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.مضافتقديرعلى؟النار

الظاهر.الفتحعلىمبني،للمفعولمبنيماضفعل؟دورك(::قلت

يسململمامفعولرفعمحلفي،السكونعلىمبنيموصولاسم(:و)قن

حرف:(و)قي.-تعالى-اللهبارك:أي-تعالى-اللههوالبركةوفاعل،فاعله

اسمو)النار(:.المكانيةبالظرفيةهنانحصوصوهو،الظرفيةمعناهجر

.الظاهرةالكسرةجرهوعلامة،()فيبمجرور

نعرفأنبدلا؟النارفي-تعالى-اللهباركهقنمعرفةعلىالوقوفوقبل

.--ع!ي!موسىرآهاالتيالنار

فيعهدهاناركأينارارأى--ءلجعرموسىأنعلىيدلالقرآنظاهر

لها؟ئغدمن-ع!م-موسىرآهاالتيالنارهذهأنعلدليلولا،حياته

منشعلةمنهاليأخذذهبأنه؟هذايؤيدوالذيغيرها،عنتميزهاميزة

فوستىقاكإدم!-:تعالى-اللهقولفيكما؟يستدفئوالكي؟لأهلهنار

يشيهالباييكمغآؤيخترفتقاسئاييكصتازاءات!ثإئىقي!قي

.:7،النملأ!لغقك!تضمطفودتقتسيى

ئوب!تىتجآءقافقفامالو:قال--تعالممااللهأننور،لانارأنهايؤكدومما

:لقالنوزا،كانتولو،:8،النملأ!خؤتقاؤققلئارآفيققئوليذآن

حوله.ومن:ولقالالنور،فيمن؟ولقال،جاءه

نارهيوهل،-مخلوقة!ي!موسىرآهاالتيالنارأن؟فيهشكلاومما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


74
والجماعةالسنةاهلمحتهيدةنحرةف!اللويةالقوامحداثر

هيأم؟جهتهامن--!موسىليكلم؟الشجرةفي-تعالى-اللهخلقها

أ)1(؟النارحجابه9:الحديثفيذكرهجاءالذيالحجابمنجزء

،مخلوقحجاب؟الحديثفيالذيالحجابلأن؟الأولالراجح

،-تعالى-الثةيحجمبولا،الحرقإليهميصللاحتىالمخلوقينيحجب

وسبحانه؟،محيطشيءبكلوهو،العظيمالكبيرفهوشيء،يحجبهلافالثه

مخلوقاته.منشيءفييحلأن

ظرفوهيفيها؟ما-تعالى-اللهبارك--!موسىرآهاالتيوالنار

خلقه.منشيءفييحلأناللهوسبحانفيها،لمامكاني

منقلنا:فإذاالنار،حولمابارك-تعالى-اللهأن:إليهذهبتماويؤيد

والملائكة،،الأرضمن-تعالى-اللهباركهماكان؟)الله(هوالنارفي

لجميعقاهر،عرشهفوقاللهلأن؟باطلوهذا-اللهتعالى-حولهوموسى

آتخيهيئمؤفؤجمتاد!قؤقآتقاهرؤفؤ):-تعالى-اللهقال،عباده

.:18(الأنعامأ!هوآلخيير

القولوهذا!:الأولالتأويل-عنالله-رحمهالشنقيطيالعلامةقال

فيالتيالنارفيأنهالثهعلىيطلقأنينبغيولا،القرآنظاهرمنبعيد

لاماكلعن-وعلاجلسبحانه-نورأو،نارإنها:قلناسواء؟الشجرة

وجلاله.بكمالهيليق

قريبأ.ذكرهسيأقي(1)
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صرفلأن؟يصحلاوقدرتهسلطانه؟(النارفيمنب)ذلكوتأويل

من؟إليهالرجوعيجببدليلإلايجوزلا،منهالمتبادرظاهرهعناللهكتاب

البحر"فيحيانأبيقولأن؟تعلموبه،-!شيو-نبيهسنةأو،اللهكتاب

فيبمنأراد:وغيرهم،والحسنجبير،وابن،عباسابنقال!:"المحيط

تعالىء-اللهإلىبالنسبةمردودةشنيعةبعباراتبعضهموع!بر،ذاتهالنار

منبورك:أي،حذفعلىأؤلذكر،ومنعباسابنعنذلكثبتوإذا

.!النارفيوسلطانه،قدرته

التأويل،منذكرفيمايصبولم،العباراتتلكعندئهتنزيههأصابأنه

أعلم.والله

:أية،:8النملأ!هوآلئارفيقنئورذ):معنىإن!:بعضهموقال

.")1(ترىكماواضحالقرآنظاهرعنوبعده؟نورلأنهاالنار؟بوركت

جعلهاالذي-سبحانه-اللهأمرمنالنارفيمابورك:قولهموأما:قلت

واللغة.القرآنلظاهرمخالففهو؟الصفةتلكعلى

،قرآنمنلا،عليهدليلفلا؟النارفيالتيالملائكةبوركت:قولهموأما

به.للاحتجاجيصلح؟سنةمنولا

منهوبل؟النارفييكنلمفموسى--!ي!رموسىبورك:قولهموأما

حولها.كانمنعموم

.(4/592)!نلبيااءضواأ9(1)
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فهو.مضافتقديرعلى-النارمكانفيالتيالبقعةبوركت:قولهموأما

التقدير؟عدموالظاهربظاهر،ليسالمحذوفوتقدير،القرآنظاهرخلاف

.المحذوفتقديرعنمستغنيةالآيةلأن

فقد؟للمالكالملكإضافةبابمنكانفإن؟اللهنور:قولهموأما

الصفةإضافةبابمنكانوإنالنار،منخارتجاكانالنورلأن؟أصابوا

كلؤخهيماشبخات)1(لآخزقت9-:ع!ي!-النبيقولفيرده؟للموصوف

فدل،يحترقولمالنور،ذلك--ص!موسىرأىوقد،"بضرةأذركالثيئ؟

قولنا.صحةعلى

الذيالنوربورك:قالمنقول؟بالصوابعنديالأقوالوأولى:قلت

لهما،ظرفاكانتالنارلأن؟النارمنهاتتقدالتيوالشجرةالنار،منيخرج

فيهاأنادعىفمنلغيرهما،ظرقاكانتأخهايثبتولم؟القرآنظاهرهوكما

-نتأيد.تعالى-وبالته،الدليلفعليهذكرماغير

تعالى--اللهأنوالجوابلاحزق؟مخلوفاالحجابكانلو:قائلقالفإن

سوفالمؤمنينأنكما؟الأشياءعموممنمخصوصوهو،يحترقألاشاء

وهويشاء،مايفعل-تعالى-الثهلأن؟يحترقونولا؟القيامةيومربهميرون

قدير.شيءكلعلى

!!!

.،ونورهوجههجلال!(:3/173)!الحديثغريب"فيسلامبنالقاسمعبيدأبوقال(1)
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عنل()بهعنى(مأ)أنالعربكل!ه!جمأاشتهر

77

موافقةالتاسع.،.وجقا.عشرخمسةعلتأتي)من(أأ:هشامابنقال

000(()1(.عند

:--تعالىبقولهاستدلالهمأفسدوما!:الحنفيالعزأبيابنالعلامةقال

!هول!مئخرةآجمنلمترتحةآلبقغةآفيآلأيقنلؤابآشتيمجمنممىلإ؟ئوب

موسىفسمعه؟الشجرةفي-تعالى-الثهخلقهالكلامأنعلى03،:الفصص1

ققضآ):قال-تعالى-الثهفإن؟بعدهاوماالكلمةهذهقبلعماوعموامنها،

.القصص:1،03!وآلأتقنآتؤابشتطيمننودممىآتنقا

منالنداء-السلامعليه-موسىفسمع؟بعدمنالكلامهو:والنداء

القصص:أآل!مئخزة!جمنآلفترتحةآلمقغةفي!ال!:قالثم،الواديحافة

:يقولكما؟الشجرةعندمنالمباركةالبقعةفيكانالنداءأن:أي؟،03

البيتأنلا،الغايةلابتداءالبيتمنيكون؟البيتمنزيدكلامسمعت

هيالشجرةلكانت؟الشجرةفيمخلوقاالكلامكانولو،المتكلمهو

وهل03(،:القصصأآلغقميهت!هوزثآدئهأتاإنيئتمومتىمالو:القائلة

العالمين؟ربغير.3،.:القصصأ!ولغتميهتآزثآدئةأتاإنيئ!الق:قال

زئكئم!الوآتأ:فرعونقوللكان،اللهغيرمنبداالكلامهذاكانولو

.941-224()1/!اللبيبمغني")1(
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قد؟مخلوقعندهمالكلامينمنكلإذ؟صدقا:24،النازعاتأمهوآلأغقئ

كلامذاكأن-الفاسدةأصولهمعلى-الكلامينبينفرقواوقد،الثهغيرقاله

واعتقدواوبدلوا،فحرفوا،فرعونخلقهكلاموهذا،الشجرةفياللهخلقه

.")1(اللهغيرخالقا

!!!

.(187-1/186)!الطحاويةالعقيدةشرح"(1)
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لخالقايعجبولا،لخلقايكجبلحديقةافيورفىالذيلكجابا

للمالك؟الملكإفهافةبابمق+تعالى+النهإلىوافهافته+سبعانه+

للموصو!الصفةإضافةبابكلوليس

ينالم،لا-وجلعر-اللهإن!:--ع!ي!اللهرشولىقالى؟قالىكوشىأببغن

لأخزقتكشققاتؤ؟التازجخلإلة،ؤبزقفةتخففائمشطتتام،أنلهتنبجيؤلا

ئوبى!الو:عتيذةاصبوقزأثئم."أذزكه"تضرةلثيئءكلؤخهه)1(شبخات

.)2(صحيح.النمل:8،أ!هوخؤتقاؤققلئارآفيقنئورذآن

)1(

)2(

.،ونورهوجههجلال!:(173)3/"الحديثغريب9فيسلامبنالقاسمعبيدأبوقال

غتنذة،أبيغن،ئزةنجنيغفيروغن،ائمسفودىخذشا،ؤيهغطريقمن(4054/)أحمدرواه

بذلكصرحكما؟قديمالمسعوديالرحمنعبدمنوكيعوسماع:قلت.-!هكوشىأبيغن

.الاختلاطقبلثقةوالمسعودي223(،/)17،الكمالتهذيب"وانظر.أحمدالإمام

.الناروبرواية،النوربرواية؟!مسلمصحيح"فيوهو.صحيحفالحديث

فيالطبرافيعندكا؟الفقيميوالحسن،الأعمش؟النار()حجابهلفظعلىالمسعوديتابعوقد

بنالقاسمثنا:قال؟الشافعيالرحمنعبدبنمحمدحدثنا(913/)6!الأوسطالمعجملا

بنوالحسن،الأعمشعنالغفار،عبدبنعمروثنا:قال؟الكوفيشريكبنالمسيببنسعيد

فيه؟جذاضعيفإسناده:قلت.موصىابيعن،عبيدةأوعن،مرةبنعمروعنعمرو،

.مزوكوهو؟عمرو

حدثنا،العباسبنمحمدحدثنا(:434)2/!العظمة"فيالمسيببنالعلاءايضا:وتابعه

أبيعن،عبيدةأبيعنمرة،بنعمروعن،المسيببنالعلاءعنجرير،حدثنا،القطانيوسف

...موسى

!اللسان"فيكما؟متقنحافظ؟العباسبنومحمد،البخاريشرطعلىهـاسنادهحسن،:قلت

==.(1/191)،حميدبنعبدمسند"فيكا؟الأشعريموسىأبيولا؟عبيدةاباوتابع.2(51)5/
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لفظفيالراويترددفإن؟حجابهذكرفيهالحديثفهذا9:تيميةابنقال

موسىبهاكلمالتي؟الصافيةالنارهذهمثلف!ن؟ذلكيمنعلاوالنورالنار

الناربخلافنوزا،؟المصباحناراللهسمىكما؟ونورنار،لها:يقال

نوزا.تسمىلافتلك؟جهنمكنار،المظلمة

كالقمر،،المحضالنوروهو؟إحراقبلاإشراق:ثلاثةفالأقسام

ونار،كالشمس؟ونورنارهووما،المظلمةالناروهى؟إشراقبلاوإحراق

يكونأنصح،كذلككانوإذا،بالأمرينتوصفالدنيافيالتيالمصابيح

عينهوالمضافوليسالنور،إليهيضافوأن،والأرضالسمواتنور

1(.)"إليهالمضاف

لأحرقتولولاه،وجههبنورالحجابذلكفاستنارةة:القيمابنقال

وتعالى-تبارك-تجلىلماولهذا،بصرهإليهانتهىماونورهوجههسبحات

أبيعن،بردةأبماعن،الديلمبنحيهمعن،سفيانعن،موسىبناللهحدثناعبيد==

)1(

...موسى

ابا:الهمدانيمرةوتابع.ثقةوهو،حيهمخلاالشيخينشرطعلىهـاسناده.صحيح:قلت

حدثني(624/)2أحمدبناللهلعبداالنةافيكما؟بردةوأبا،عبيدة

يعني-سلمةبنمحمدنا،الكرماني-إبراهيمابنيعني-حاننا،عليبنالأزرقالجهمأبو

الهمداني،مرةعنبأثره،الجمليعمروعن،حدثهمحدثاأن،يحصأبيعن،ابيهعن-كهيلابن

.قي!الاشعريبناللهعبدعن

ومحمد،الحفظقبلمنيسيرضعففيهماوحسانالجهمفأبو؟ضعيفاسنادوهذاقلت:

،مجهولوالمحدث.يحيىأبوكنيتهلأنكهيلبنسلمةولعله؟أعرفهلم؟يحصوأبو،ضعيف

.ثقاترجالهوبقة

.387(/)6!القاوىمجموع!
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وتدكدك،،الأرضفيالجبلساخيسيزا،شيتاالحجابمنوكشف،للجبل

سبحانه-قولهفيعباسابنقولمعنىوهذا،-وتعالىتبارك-لربهيقمولم

الأبصارتدركهلا،31.:الأنعامأ!هوتصترآلأئذرئحةلألما:-وتعالى

بديعمنوهذاشيء،لهيقملم؟بنورهتجلىإذا-وجلعز-اللهذلك:قال

الله،رسوللهدعاوقد؟!كيف،فطنتهودقيق-،عنهتعالىالثهرضي-فهمه

بالأبصارالقيامةيوميرى-وتعالىتبارك-فالرب،التأويلاللهيعلمهأن

وراءأمرفالإدراك؟رأتهوإن،لهالأبصارإدراكيستحيلولكنعيانا،

عليه،هيكماندركهاولانراها؟-الأعلالمثلودئه-الشمسوهذه،الرفلة

")1(.ذلكمنقريئاولا

بينهمالحجابوكشف،القيامةيوملعباده-سبحانه-تجلفإذا؟وقال

إدراكها،عنيحجبالذيالذاتأنواروأما،المخلوقالحجابفهو،وبينه

.-")2(جلالهجل-الربذاتتفارقلا،للذاتصفةفذاك

!!!

.7(1/4)!الصيبالوابل"(1)

.(1/161)"القرآنأقسامفيالتبيان!)2(
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وصفاتهذاتهلكهالالمبايقالبدلبمعنى--عزوجملربنايوصفلا

)1(العليم:اسمهبل؟صفاتهمنصفةوهو؟مطلق--تعالىالت!قجفم

كانكيفكانلو؟يكنلموما،يكونوماكان،ما-!سبحانه-غيم

عندهشيءوكلالسماء،فيولا،الأرضفيخافيةعليهتخفىلا")3(،يكون

.بمقدارعندهشيءوكل،بأجل

.نسيانيلحقهولاجهل،يسبقهلمأنه؟سبحانهعلمهكمالومن

.)3(المباينالبدلهو:؟البدلأنواعمنالرابعالنوع

:أقسامثلاثةعلىالنوعوهذا

شيتاتقصدأن:وضابطه؟البداءويسمى،الإضراببدل-الأول

عالم،رجلهذا:مثلإليهفتعدل؟منهأفضلغيرهأنلكيظهرثم،فتقوله

)4(.رباني:تقولثم

المبالغة.صيغمنوهوفعيل،وزنعلىعليمإ1)

.(1/951)الحيارىهداية)2(

؟غيرهتسميةمنارجحانهاوأرى(،942)3/"عقلابنشرح!منأخذتهاالتمميةهذه)3(

الغلط.بدل:منهالثالثالقموجعل،الغلطبدلهو:البدلأنواعمنالرابعالنوعجعللأنه

الرفيع:اللغةفيالربانيومعنى...أ124(:)1/"العادةدارمفتاح"فيالقيمابنقال)4(

تتقفئملؤلآا:-تعالى-قولهحملواذلكوعلىفيه،المنزلةالعالي،العلمفيالدرجة

:عباسابنقال.،97:عمرانآلأ،زئيئنأصئوأ:وقوله،63،:الفةأ!ترئييولتآ

هذاعنثعلتاسألتالزاهد،عمرأبووتال"،علماءفقهاء":رزينابووقالإ،فقهاءحكماء"

==عاملآ،عاتما،الرجلكان)ذا):فقال،الأعرابيابنسألت:فقال؟-الربانيوهو-الحرف
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ثم،ظنعلىالأولفيكلامكتبنيأن:وضابطه،النسيانبدل-الثاني

قصدت(،غئم،!تئاركجرءقزأت):قلتلوكما،عنهفتعدل،خطأهتعلم

تذكرته،الذيالجزءذكرإلىبادرتثم،نسيتأنكلكتبينثم(،)تبارك

.()تباركمننسيانبدلف)غئم(؟(عئم)وهو

،غيرهإلىلسانكفيسبقكلاقاتريدأن:وضابطه،الغلطبدل-الثالث

تكلمت(أزتقآثلاثأضقيت)نحوأولآ،أردتماإلىتعدلالنطقوبعد

)ثلاثا(:فقلت؟أربغاأردت،فيهوقعتمابتصحيحفقمت،لسانكفغلط

.)ثلاثا()1(منغلطبدل؟(ف)أربغا

!!!

عن؟الأنباريابنقال!.رباني:لهنقللممنهاخصلةعنخرمفإن؟ربانيهذا:لهتيلمعلما،==

النسب،فيللمبالغةزيدتاوالنونالألفوأن،الربإلىمنسوبونالربانيينأن!:النحويين

.!...والجبهةاللحيةعظيمكانإذاوجبهافي؟لحياني:تقولكما

نأوالحق،فرقوبعضهم،الغلطبدلفسماهما،والغلطالنسيانبدلبينيفرقلمالنحاةبعض!(1)

أعلم!-تعالى-والله،باللسانمتعلقالغلطوبدل،بالعقلمتعلقالنسيانفبدل؟فزقابينهما

.67(1)3/"الوافيالنحو!وانظر:
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معنىينفىبهافالتمدية؟نظرالعينعلىيدلالنظرةمع(إلى)دخكلل

القيا!ةيوه!جمياتاربهمسيرونالمؤمنينأنويثبتالانتظار،

أنهعلىيدل؟النظرمع)إلى(ودخول!:القيمصيطالبأبيبنمكيقال

.)إلى(معهتدخللم؟الانتظارمنكانولوالانتظار،منوليس،العيننظر

.فلد(إلىنظرت):وتقول(،زيدإلىانتظرت):تقوللاأنكترىألا

.الانتظارنظرتصحبولا،العيننظرتصحبفإلى

وفي،المعنىفيأخطأفقد،منتظرة:بمعنى(ناظرة)إن:قالفمن

موضعه.غيرفيالكلامووضع،الإعراب

منوالخروجالتعسفبهوبلغ،الموضعهذافيالمعتزلةبعضألحدوقد

آلاء،واحداسمهي:إنما؟جربحرفليست)إلى(قال:أنإلىالجماعة

ربهانعمة:عندهوالتقديرالجر،.بحرفلا،إليهإلىبإضافة؟مخفوضورجها

.منتظرة

القيامة:ئاضيرئهـأتؤضبذؤخوة!الو:قالتعالمما--لأنه؟المعنىفيمحالوهذا

دلائلهوظهرتبها،النعيمفدخل.ناعمةأنهاأخبرناوقد،ناعمة:أي.22،

عليها.

غيرهوالذيالشيءينتظرإنما؟!فيهاحالأنهالثهأخبرناماينتظرفكيف

أنا:تقولأنيجوزوهل؟!ينتظرفكيفحالموجودأمرفأماموجود،

عظيمجهلهذا؟!مفارقتكيؤملولا،يفارقكلممعكوهو؟زيذاانتظر
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متأوله.من

إلى:معناهقالولكن،العيننظرمن:ناظرةأنإلىالمعتزلةبعضوذهب

)نظرتلجازهذاجازولوالظاهر.عنخروجأيضاوهو.ناظرةربهاثواب

وفيه،العربلكلامنقضوهذازيد.عطاءإلىنظرت:بمعنىزيد(إلى

أعظملكان،كذلكالأمركانلو:نقولأناعلىونقضها،المعانياختلاط

.")1(هوإلاإلهلاإليهالنظرالمنتظر:الثواب

لأنه؟يصحلالئوابه،أوربها،لأمر:علىالنظروحمل!:النسفيوقال

إلاب)إلى(يعدىولا.انتظرته:ونظرتهتفكرت:أي؟فيهنظرت:يقال

.")3(الرؤلةبمعنى

!!!

.(778977-/2)"القرآنإعرابمشكل9(1)

.03(0/)4!النسفيتفسير!2()

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والجمامحةالسنةأهلمحخيدةنحرةفياللخويةالنهوامحدأثر
87

المؤمنيندؤيةلينفي+زعههلمقخمل!قا+التأبيديفيدلانفيحر!(لقا

قيدتهلماةالقئيديفيدولوكان،القيامةيوه!+سبعانه+لربهم

غايةإلىمقيا،بهالمنفيااستقباليأقولم،بالزمانالعرب

يراهلاأنهلقضينا؟بمجردهالنفيهذامعبقيناولو!:الثعالبيقال

،-اللهرحمه-لهيتفطنلممرجوحقولوهو،الآخرةفيولاأبذا؟موسى

المؤبد.النفيتقتضيلاالن(أن:فيهشكلاالذيوالحق

كغيرهاولن"":التسهيل)أشرحفيمالكبناللهعبدأبوالدينبدرقال

وغيرحد،عندمنقطغابهاالمنفياستقبالكونجوازفي،النفيحروفمن

النفي.لتأبيدلنأن:إأنموذجه!فيالزمخشريوذكر.منقطع

باطل؟اعتقادوهو.يرىلاتعالمما--اللهأن:اعتقادهذلكعلىوحامله

اختصاصهاعدمعلىواستدلمج!،اللهرسولعنالرؤيةثبوتلصحة

فيكمابانتهائها،ينتهي،غايةإلىمغئابهاالمنفياستقبالبمجيءبالتأبيد؟

إتتتاتزجغخئىغيهمينغقتيمائتزخلنقالوأ!الو:-تعالى-قوله

.")1(انتهىواضحوهو.9(أطه:امهوفوستى

خلاقا؟المنفيتوكيدالن(تفيدولا:ولفظههشاملابنونحوه

وكلاهما،أأنموذجه!فيلهخلاقا؟تأبيدهولاإ،كشافه"فيللزمخشري

.(225/)"الثعالبيتفسير9(1)
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ققن):فيباليوممنفيهايقيدلم؟للتأبيدكانتولو؟قيل.دليلبلادعوى

تتقئؤةؤلنفي)الأبدذكرهولكان26(،أمريم:!وإنمميثاآتتو!أئخفتم

.")1(المغنيةمنانتهى.عدمهوالأصل.تكرازا.:59،القرةأآتدا"ثو

!!!

.-53(2/52)"الثعالبيتفسيردا(1)
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فإذاةلنفسهالمعظمللواحدالمتعددالمتكلمف!ميرالعرباسدمملق

للتعظيمفهوةالجمع-بضمير-تعالىدنهالفولأسند

المسلمين؟عوامعليلئسون،قدرهحقاللهيقدرونلاالذينبعض

عمااللهتعالى-أخرىآلهةاللهمعأنعلى؟القرآنمندليلعندنا:فيقولون

خققتاتقذ!الو:قولهقالوا:هو؟وما:لهمقيلفإن-كبيراعلؤايقولون

على)خلقنا(يدلفيفالضمير:4،.التينتقويص!وأأحستن!ىآلإنستن

متعدد.

لظهور؟عليهارددتما،الواقعفيوجودهالولا؟الشبهةهذهومثل

نأيعلمونوهم،العرببلغةعلمعلىأنهمإماوباختصار:بطلانها،

كقول،لنفسهالمعظمللواحدالمتعددالمتكلمضميراستعملتالعرب

لفصخاآتاتةؤإنتغزيرآتأئقائوأقا):الكريمالقرآنفي--لمجي!يوسف

قغاذقاك1،بحبمآلفحم!يييهتجمنترلكإئاق!اتهزأخذتاقخذكبيزا

أيوسف:!هولطيموتإداإئآجمنذةزقتغتاؤتجدتاقنإلأئآخذأنآدئ!

-7897،.

بلغةجهلعلىأخهموإمابه،العلممعالحقكتمانبابمنقولهمفيكون

دينمنهيؤخذلا،يجهلهمنأو،الحقيكتمالذيفإن،كانوأيهما؟العرب

بسؤالهم،-تعالى-اللهأمرناالذين؟الذكرأهلمنليسلأنه-تعالى-الله

.جهلناهإذاعنهمالعلموأخذ

http://www.al-maktabeh.com



والجها!ةالسنةأهلعخيدةنحرةفداللحويةالخوامحدأتر
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غيرمق،والدوالمالقئيل!علىفهو-تعالى-دلهصفةكانخبروقعإذا

أبديةأزلية-تعالى-اللهصفاقلاءنةانقطالح

معإما؟الماضيفيبالخبرالاسماتصافيفيد،ناقصماضفعل(كان)

-:تعالى-اللهقول،الانقطاعمعفمثالهاالاستمرار،معوإما،الانقطاع

ؤفنذرينفتشئيريىآلثبئنآلتةقتغثؤجذةأضةآلئاسنكانهالو

لمحيهآختقفوأييضاآلئاس!تتنيتخكتمبآلخيئآتيهتنتقغفئمؤآنرل

تجآءتف!آتتئتثقاتغدجمنأوئوةآلذينإلألمحييماآختقصؤقا

آلخيئينيي!آختقفوأيضاءاقئوأآلذيىآدئةتتتفؤققذىتقئا

.:213،البقرةأفستتمييم!هوضراطإتئتشتآءقنتقدىؤآلتةبإدت!

جمنقتقكآزشمقتاؤتآهالو:-تعالى-اللهقول؟الاستمرارمعومثالها

ؤتجغقتاالأشؤاقفيؤيقشئوتآلظعاتمتتآئحفونإثفتمإلأآتمرشيين

:02،.الفرقانأ!همتصيتزازئكؤتحانأتض!روتيتتةلتعفيىتعضت!م

وتققى،مف!،بمعنىتكون؟كانبري:ابنقال"منظ!ر:ابنقال

...الناقصةوهي،انقطاعغيرمنالزماناتصالبمعنىوتأتي؟التامةوهي

:-سبحانه-قوله؟انقطاعغيرمنالزماناتصالبمعنىشواهدهاومن

.")1(ذلكعلىيزللم:أي،:14الفتحأ!هوزجيقاغفوزاآلئةؤتحان2)

.(-391491/)12!العربلسان1(1)
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والجمالمحةالسنةأهلمحخيدةنحرةفداللخويةالخواعدأتر

:يقولون؟قدرهحق-تعالمما-اللهيقدرونلاالذينعلردتقدمفيما:قلت

فلا!؟والمستقبلالحاضر،أما،الماضيالزمنفيكانبخبراتصفقداللهإن

بالتهالجهلعلىمبناهفاسد،اعتقادوهذا!كبيراعلؤايقولونعمااللهتعالى

ئانتا.العربوبلغةأولأ،-تعالى-

بضالذدا)-:تعالى-اللهقولنحوكان،فيقيلكما؟فياليس(ويقال

.ا!نفال:اه،لقغبيد!أبطفولتسقآدئهؤآنآتديكتمقذ!ا

.(21/491)"العربلسان9بفعليهالزيادةأرادومن

!!!
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والجما!ةالسنةأهلعخيدةنحرةفيم،اللحويةالخوا!دألر
39

تدلفهيةالترتيبتفيدولا،لجيامطلقعلىتدلالواوالعاطفة

إليهما،أسندالذيمالككمافيعليهوالمعطو!الملطو!بينالتشريكعك

نأعلىيدللإ؟الواوبعر!العبدمشيئةمعتعاد--اللهمشينةقجفغ

تابعةالعبدمشيئةأنولا،العبدمشيئةعلىمقدمة-تعالمحأ-التهمشيئة

لجمعاثمفيدةئغوأما،المشيئتينتشابهإلى-فأفمهق-تعالىاللهلمشيئة

النهشاءما:قالافمق،قبلها)1(بمابعدهامايمثتركولا،والترتيب

تعالأ--بالنهأشركفقد،ذلكأشبهوما،وفلانالنهأولولا،وشئق

الشركفيالوقوعمنالتحرزوثم(:،)الواومعنىمعرفةفوائدومن

ئنيوشفاأختزتا،النسائيرواهالذيالخبرفيعنه--!ي!النبيخهىالذي

ئنيقغتدغنم!قر،خذثتاقاذ:،موشىئنالقضلخذثتاقاذ:جمي!ى،

قئلىتهوبتاأن-جقيتةمنافزأ؟-قتيقةغنت!ار،ئنناللهغئل!غنخايد،

الله"شاءما:تقولون،تشيركونؤإبمئم،تنذ؟ونإتكئم:ققال-!ي!-التبيئ

-تخلفواأنأرا؟واإذا-!-الئبيئقأقرهئم،ؤائكغمة:وتقولون،ؤليئت

صحيح..")2(!ئمئتئئم،الله2شاقا:ؤتفوئونائكغتإ،ؤزت:تفؤلواأن

أشاؤه،الشيءشئتوقد،الإرادة:مهموزةالمشيئة!:منظورابنقال

.(132)2/!العربلسانو!(،16.-1/581)لماللبيبمغني!انظر(1)

ثقة.وهواللهعبدخلا؟الصحيحرجالورجاله،وغيره،6()7/"المجتبى"فيالنسائيرواه(2)
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الجمامحة4السنةأهلمحتهيدةنحرةف!اللحويةالقوا!دأتر

الواوشئت؟لأنثماللهشاءوما،وشئتاللهشاءما:قولهبينفرقهـانما

بينجمعقديكونالواو؟فمع،وترتبتجمعوثم،الترتيبدونالجمعتفيد

."مشيئتهعلاللهمشيئةقدمقديكون؟ثمومع،المشيئةفيوبينهالله

كانبالواوعطفإذاأنه؟وثمالواوبينوالفرق!:الحكميوقال

فقد)ثم(بعطفوإذابينهما،قرنإذ؟العبدبمشيئةاللهمشيئةمضاهيا

ؤقا-مالوتعالى-اللهقالكما-وجل-عزاللهلمشيئةتابعةالعبدمشيئةجعل

.،03:الإنسانأ!هوآلئةت!ثتآءأنإلأت!تمآءون

:يقولأنويجوزالأصغر،الشركمنهذا؟وفلاناللهلولا:قولومثله

النخعي.إبراهيمذكره،فلانثماللهلولا

عز-الثهقولفي-عنهمااللهرضي-عباسابنعن؟حاتمأبيولابن

:قال.:22(البقرةأتعقموت!هوؤآنتمآنذاذايفهتخغفوأ-:)قلآوجل

ظلمةفيسوداء،صفاةعلى،النملدبيبمنأخفى،الشركهوالأنداد؟

كلبةلولا:ويقول،وحياتي،فلانياوحياتك؟والله:يقولأنوهو،الليل

،اللصوصلأتى؟الدارفيالبطولولا،البارحةاللصوصلأتانا؟هذا

،وفلاناللهلولا:الرجلوقول،وشئتالثهشاءما:لصاحبهالرجلوقول

.شركنم(بهكلههذافلاتا،فيهاتجعللا

.(401-1/301)"العربلسان!(1)

.(2/794)االقبولمعارج)2()
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والجياممةالسنةأهلمحتهيدةنحرةفياللخويةالخوامحدأتر
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غيرمن،الجمعمطلقعلتدل...العاطفةالواودلالة":العلائيوقال

التشريكعلىتدلأنها؟ذلكومعنى،الزتيبأو،المعيةبخصوصيةإشعار

يدلأنغيرمنإليهما،أسندالذيالحكمفيعليهوالمعطوفالمعطوفبين

نأاحتمالهذاينافيولاالآخر،قبلأحدهماأنأو،بالزمانمعاأنهماعلى

علىأوبه،ذكراماحسبعلمرتتا،أومغا،"منهماوقعذلكيكون

قولوهذا،العاطفةالواومجردمنذلكمنشيءيفهمولا،عكسه

فيسيبويهعليهونص،والفقه،والأصول،العربيةأئمةمنالجمهور

العربيةأئمةاتفاقالفارسيعليأبوونقل،!كتابه"فيموضغاعشربضعة

.")1(عليه

!!!

.67-68(/1)"المفيدةالفصول"(1)
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والجمامحةالسنةأهلمحتهيدةنحرةك!اللحويةالخواممدأتر
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حصر،اةأفىكانق؟إنكاليىاستفهاه!أو،ن!يأو،بنفيإلاسبققذاإ

(1)بالمفز!2:عندئذالاستننا،وييمي

اللهقولومثاله.")3(عداهعماونفيهللمذكور،الحكمإثباتهو:"الحصر

ؤتتت!ش!تتتتامتؤآعتحيقةإتىتغاتؤأآتيهتتتآقللمحل!:--تعالى

أزتاتاتغصتاتغضئتاتثجذؤلآشئاب!ئشيركؤلآآلئهإلأتغئذآلأ

.64،:عمرانأألى!هوفشيفودفبآئاآشهذوأقفوئوأتؤلؤأقإنآدت!ذويطفن

وعلامة،منصوب،مضارعفعلوهو:،)نعبذ(إلاقبلالذيفالفعل

أداةوإلانحن،تقديره،مستترضمير:والفاعل،الظاهرةالفتحةنصبه

التعظيم.علىمنصوب:()اللهلأحسنالاسمواحصر،

الملائكة،من؟سواهعماوانتفتله،شريكلا؟وحدهدتهالعبادةفئبتت

،لأشجاروالأخهار،وا،والنجوموالقمر،،والشمس،والجنوالبشر،

وهكذا.وحدهبالثهالعبادةحصر؟)إلا(:وأفادت،ذلكوغ!يروالأحجار،

لةرتحاشيصقلآيضيزآدئهتض!ممكؤإن!الو:-تعالى-الثهقولفييقال

مقيشتآءقني!يضيصثيقضي!زآذقلآنخيريردلقؤإنفؤإلأ

.:701،أيونس!آلزجيولغفورآؤفؤجمتاب؟ء

بعدها.لماتفرغإلاقبلماأنبالمفرغ:والمقصود.)1/336("المعافيحروتمعجم")1(

.2(18/)2!عقلابنشرح"وانظر:

.(2/413)!ايإتقان"(2)
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والجمامحةالسنةاهلمحخيدةنحرةفماللخويةالخوامحدأثر
99

لاختصاكلا:معانيهاومق؟المعانيمقآعدفىتؤفىيلجرالإه!

ؤقضايىؤمختائؤئسئيهىصتلآيىإنلمحلم!تعالم!-:-الله-قولومثالها

بلاممجرور،الأحسنالاسم)دته(:الأنعام:162(1!آلغقمينزفييفه

.الكسرةجرهوعلامة،الاختصاص

بالته،والوفاة،والحياة،والنسك،الصلاةاختصاصاللامأفادتوقد

منها.شيءلغيرهوليس،لهخالصة،لهشريكلا،وحده

!!!
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101

منهما،جزءيفنىولا،أبذاتفنيانهلاالآقوالنارموجوفىتانألجنةا

الزماناوظر!،الماصأالفعلذلكعلىول!ل

أجمذتآليىآلئازؤآئفوأمالو:-تعالى-اللهفقول:الماضيالفعلأما

.،131:عمرانآلأ!ويقكميرين

ؤتجثةزئتمئنققمرإتئؤستاليغوأ!ال!-:-تعالىاللهوقول

.،:133عمرانا-لأ!ولقمئم!نأعذتؤآلأزضقلشمضؤثآغزضئها

لمالذيوالمفعول،للتأنيثوالتاء،للمفعولمبنيماضفعل)أعدت(

خلقتاوالنارالجنةأنعلىيدلوهذاهي،تقدرهمستتر،ضمير:فاعلهيسم

زمانعلىيدلأثرعلأقفولم،التكلمزمانقبلهوالذيالزمنفي

أعلم.-تعالمما-فالثهخلقهما،

ؤغشيئاغذؤاغقتقائغرضئوتآلئاز):-تعالى-قولههذاويؤكد

.،أغافر:46!هآتغذابأشتذيزغؤتءاكآدخفوأل!اغةآتفوئمؤيؤتم

الله"عقز-زصيئئنناللهغئدغن:عليهالمتفقالحديثالآيةويؤيد:قلت

قققدةكقئيمالمحيرضر؟قاتإداآخذكئمإن!قاذ:-!-اللهزشوذأن-غئهما

آفلمنكانؤإنالجتؤ،آفلقالن؟الجتؤآفلمنكانإنؤائقثيئئ،بائقذا؟

.أ)1(ائقتاقؤالله"تؤتمتئقثكختىقققذكقذافيقاذ:التار،آفلقالن؟الثار

وغيرهما.2(،4991/)ومسلم2388(،/1/464،5)البخاريرواه(1)
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201
والجمامحةالسنةأهلعتهيدةنحرةفواللفويةالخواعداثر

ؤغمفوأءاقئوأؤآللإيى!الو-:تعالى-اللهفقولالزمانظرفوأما

خيلإينآلأتقرتخيقاينتخيرىشمئذيخففؤتجئمتآلضتيخت

،النساء:122،أ!و!يلأآلئ!منآضذقؤققخفاآلت!ؤغذآتذالمحيقآ

تجقئ!تازتهوفإنؤزس!وتهوآلئهتعميىؤقنم!:-تعالمما-اللهوقول

.23،:الجنأ!هوآتذا!يقآخيدين

ابنقال.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامة،منصوبزمانظرف:)أبذا(

)1(."التخليد:والتأبيد،الدائم:لأبدا":منظور

:-تعالى-اللهقولويؤيدهوالتأبيد؟الدوامعلىالجنةفيالجنةفأهل:قلت

والتأبيد،الدوامعلىالنارفيالناروأهل801،.أهود:!وقحذوذغيزغطآء!ق

.167(:البقرةأ!هلئارآجمنبخرجينفمؤقا!الو:تعالىاللهقولويؤيده

أفقخ،كئشبىكقيئيمابائمؤقيجمؤتى"-:!شي!-النبيقولوهذاهذاويؤيد

؟قذاتغيرفونقل:قتفؤل،ونؤتئظ!موقتشزئئون،!الجتةأفلتافتا؟:قئتا؟ي

التارص!آفلتاجمتا؟يثثمزاصه،قذؤكفهئم.ائؤتقذاتقئم؟قتقولون:

قذا؟تقئم:قتفوئونقذا؟تغيرفونقل:قتفؤلؤتئظ!موون،قتشزئثون،

قلأخفو؟!الجتةأفلتاتفؤل:ئثمقئذتخ،!زاكاةقذؤكففئم.ائؤث

آتخسترةؤآنذزف!تؤتم)قزآ:ثتم،قؤتقلأخلو؟الثار!أفلؤتاقؤت،

4(.1/0)"العربلسان("1)
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الذثتا،أفلغفقؤفي5ؤقؤلا،93مربم:أ!وغققةفيؤفتمآلأقرئصىإد

.")1(جمؤمئونلاؤفثم

وعدمببقائها،القائلينأدلةومن":الحنفيالعزأبيابنالعلامةقال

.،:68التوبةأ!وضقيئمؤته!غذابمالو:قولهفنائها،

:75،.الزخرفأ!وفتيسئونييهئقئرغتف!ؤفتملآلأ

.،03النبأ:أ!هوغذاتاإلأثنريذئحتمققنقذوئوأ)،

.،916النساء:أ!اأتةلمحيقآخيدين!الو

.(167:البقرةألئار!هوآمنبخرجينفمؤقا)

الأعراف:1!تجتاطست!آفيلخضلآتيبئخئىآتخئةتذخفونؤلآ)

0.،4

أفاطر:!هوغذايقاغتفصئقئخفصؤلآقتموئوأغقتهتمئقضتىلآماله

.)36

لازفا.مقيما:أي،6،:هالفرقانأ!وغراتاكانغذاتقاإتم!

الله،إلاإلهلا:قالمنالنارمنيخرجأنه؟المستفيضةال!نةدلتوقد

هذاوأنالنار،منالموحدينعصاةخروجفيصريحةالشفاعةوأحاديث

يختصولمبمنزلتهم،لكانوامنهاالكفارخرجفلوبهم،مختصحكم

.")2(لهمااللهبإبقاءبللذاتها،ليسوالنارالجنةوبقاء،الإيمانبأهلالخروج

.وغيره(،40176/)البخاريرواه(1)

.(-1/485486)"الطحاويةالعقيدةشرح"2()
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سياقفيوالنكرة،المضا!المفرفى:اللغةأهلعندالعموه!يفيدمما

(1والشر!مأ)،والنهي،النفي

اللغةأهلعندالمضافالمفردأن؟إليهوالمضاف،المضافمعرفةوفائدة

.4(0:الأحزاب1!ولئبئنآؤخات!):تعالمما--اللهقولمثل،العموميفيد

،معطوفلأنه؟الظاهرةالفتحةنصبهوعلامة،منصوبمضاففخاتم

فالنبي،سالممذكرجمعلأنه؟الياءجرهوعلامةمجرور،إليهمضافوالنبيين

للجنس،النبيينفياللامأن؟هذاويقوي،بعدهنبيلا،-!-محمد

.الأنبياءجميعفشملت

تشوشفثمإشزاييلتئوكاتت)-:!ك!-قوله؟قوةالمعنىهذاويزيد

:-م!-وقوله1)2(،000تغديسىلاؤإتةتبيئ،خققةتبيئققككفما4،الا"نبتا

إلا؟ؤأكقةقآخشنه؟تثتاتتىزلمجلكقثل؟قيليمنالا!نبتاءؤقثلقثليإنإ

:ؤيفوئون،تةؤيغخئون،بمتالوفونالتاسققخغلزا،تإ،منتبت!قؤعغ

.")3(النبيينخايئمؤقيلاالقبنة،قةناتاذ:إلفبنة،قدؤعقتقلأ

قالوا:فإنءعض-محمدالنبيبعدالنبوةيدعيمنر؟علىقدمتوفيما

كلامفيالنكرةلأنمردود،قولكمقلنا:.العربمن؟أيأبعدينبيلاا

نبيلا:فالمعنىالعم!م،تفيد؟النفيسياقفي-)نبي(-وهيالعرب

.2(1/80)"الفحولإرشادو)232(،/1)"الفقهأصولفيالبرهان5انظر(1)

.وغيره(،2731)3/"صحيحه"فيالبخاريرواه2()

.وغيه(،30031/)،صحيحه9فيالبخاريرواه3()
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العجم.منولا،العربمن؟بعدي

مكانته-بيانفيالمجازوجهعلىاليدخاتم:بالخاتمالمقصودقالوا:فإن

وجهين:منمردودتأويلكم:قلنا.الأنبياءبين-!ييه

هذايرداللفظيالمشتركفيوالقرائنفالسياقالظاهر،مخالفة-أولها

ويل.لتأا

وبالته"النبيينخايمؤآناالقبتة،قا2تا!-:!شيو-قولهمخالفة-وثانيها

نتأيد.وحده-تعالمما-

تذغونلذينؤآلخثيآذغؤةلص!الو:-تعالى-اللهقول؟البابهذاومن

يتتلغآتقآءتىإكفتيماكتنميطإلأتفويشتىءت!تجيئونلآذوي!جمن

،الرعد:14(أ!وضمقتنفيإلأآلبهميريقدغآءؤقايتيج!هؤؤقاقاة

آفآئخذئملمحلآتئةئلؤالأزضيىلسئضؤلتآزثقنمل):تعالىاللهوقول

قلئلضتزاؤلآتقغالأنفسيهتمتقيكونلآآؤيتآقيذوياي!فن

تجغفوأثىمؤآلئوزآلالفقثتشتوىقلآتمؤآلتصييرآلأغضىت!توى

كلخيقآلئةاللغقتهتمآلخقققت!ثتتةكخقم!خقفوأشئرتحآءيئه

آدغوألمحلم!:تعالىاللهوقول،،الرعد:16أ!وتقفرآآتؤجذؤفؤشىء

ؤلآغنكتمكش!آلضيزتقيكوتقلآذوي!ئنزغقئصآلذيق

ثتلئؤتشترآتأإئقآفل):تعالىاللهوقولمهـ11!سراء:56(،تخويلأ
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زئ!يماءتزخوأكانقضنؤحةإتةإتفكتمأئمآإتىئوخى

الكهف:011،،أآخدا!ههزئم!يجتاذةئشركؤلآغضلأصتيخاققتغقل

ذوت؟ءجمنتدعونقاؤآلىلخقآهؤآدئهيآلثلذدا!الو:تعالىاللهوقول

تعالى:اللهوقول،62،اهـج:أ!هولييزآتغيىآفؤآلئهؤآتلتطلآفؤ

ؤلآئخقفونؤفتمشتئاتخففوتلأءايقةذوتمةجمنؤآئخذوأ)!

ؤلآختوةؤلآقؤتايقيكونؤلآتقغاؤلآضتزالأنفسيهتمتضيكوت

ؤيولجلئقايىآفيليلآيولج!الو:تعالىاللهوقول،،:3الفرقانأ!هوئشموزا

فستفىلأتجلتخرىؤآتقضرئحلآلسئضمنؤستخرآلتلفيآلئقاز

تميكونتاذوت!جمنتذغونؤآلذينآلفقألةزئكتمآدئةدايئم

قاستمعوأؤتودغآء!صت!ضعوألآتدعوهصإنفئ-يرأيطميرجمن

جمتلئتئئذؤلآيشيزلمجكتميكفرونآتقيقةتك!ؤتؤتمآشتخائوأ

أفاطر:13-114.!وخبير

وهماالجر،بحرفمجروران،مفردان)1(اسمان؟(و)دون()عبادةفكلمة

إلىمضاف:والثاني-وجلعز-()ربهإلىمضاف:منهماالأول؟مضافان

.-تعالى-الثهعلىالعائدالضمير

الثهيحبهمالكلجامعاسم":هي-الإسلامشيخعرفها-كماوالعبادة

،والزكاة،فالصلاة؟والظاهرةالباطنةوالأعمال!،الأقوالمن؟ويرضاه

بالجملة.شبيقاولا،جملةلي!ما:هنابالمفردوالمراد(1)
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وصلة،الوالدينوبر،الأمانةوأداء،الحديثوصدق،والحج،والصيام

والجهادالمنكر،عنوالنهى،بالمعروفوالأمربالعهود،والوفاء،الأرحام

السبيل،وابن،والمسكين،واليتيم؟الجارإلىوالإحسان،والمنافقينللكفار

وأمثال،والقراءةوالذكر،والدعاء،،والبهائم،الآدميينمن؟والمملوك

إليه،والإنابة،الثهوخشية،ورسولهاللهحبوكذلك،العبادةمنذلك

بقضائه،والرضا،لنعمهوالشكر،لحكمهوالصبرله،الدينوإخلاص

منهي؟ذلكوأمثال،لعذابهوالخوف،لرحمتهوالرجاء،عليهوالتوكل

.")1(دتهالعبادة

الله-لغيرالعبادةمنشيئاصرففمن،كذلكذلككانوإذا:قلت

التي؟)أحدا(كلمةأن؟قوةالمعنىويزيد،القرآنبنصأشركفقد-تعالى

تفيدوهي،النهيسياقفيجاءتنكرة؟الكهفسورةمنآيةآخرفي

والصالحين،والأولياء،،والأنبياء،الملائكةمن-تعالى-اللهسوىماعموم

المخلوقين.وسائروالحجر،والشجر،

بغتد؟!آستركل!آلذىشتخن)-:-تعالىاللهقولالبابهذاومن

ترتحتاآلذىآلأقصتاآتضمتجل!تىإآتكلرايرآتضمتجل!فىتتلأ

.،الإصراء:اأ!لتصيرآآل!ميغفؤإئصءاتيتآجمقيئرتهوخؤتةو

،مضافوهو،الظاهرةالكسرةجرهوعلامة،بالباءمجروراسم()عبده

.(01/941)(الفتاوىمجموع1(1)
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إليه.مضافجرمحلفيالكسر،علىمبني،متصلضمير(:الهاءو)

الله-أخبروقد،العبدمسمىفييدخلانوالجسدالروحكانوإذا

والعبدالجسد،دونالروحتخصيصعلىدليلولا،بعبدهأسرىأنه-تعالى

بهما.وقعالإسراءأنعلىدل،والروحالجسدعموميفيد؟مضافمفرد

الجسد،دونبالروحتخصيصهعلىيدلدليلعندنابلقائلقالفإن

ؤقابآلئاسيىآخاطزئكإنلذئقتاؤإد):-تعالى-اللهقولوهو

فيآتضقغوتةؤآلشئخرةللئاميىلمحتتةإلأآزتتكآليىآلرغتاتجغقتا

.،الإصراء:.6أكييزا!طقيتاإلأتنريذفتمققاؤئخؤئفتمآتفزءالن

لا،عينرؤيا؟الآيةهذهفيفالرؤيا؟ذهبتكماالآيةتأويلليسقلنا:

زصيئ-غتاسيىائننغن(:2141)3/"البخاريصحيح"فيكما،منام

إلأأزتتذآليىآلرءتاتجغقتاؤقا!-:تغالى-قؤيهفي-غئهماالله

-لمجي!-اللهزشولىأيى!تها،غئنيرؤياهيئقاذ:!06(الإسراء:1!للئاسيىيتتة

،!تفزءالطآفيتققغوتةآلشئخرةؤآ)قاذ:،ائمقدسيىتيمقإلىب!أشيرقيتيقة

.!الرفويمشخزبهيئ:قاذ

إلمماالإسراءأن،الخلاففيهيجريلاأنينبغيوالذي9حجر:ابنقال

ذلك،فيكذبتهقريشولكون،القرآنلظاهر،اليقظةفيكانالمقدسبيت
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)1(."منهأبعدفيولافيه،تكذبهلممنافاكانولو

الراعي:قالاليقظةفيالرؤياجاءوقد:بريابنقالمنظور:ابنقال

تفوفقاتئلكانتفسأؤتشز...ة3نؤاؤقاشيلرؤتاتكئز

صحيحه""فيمسلمفقال؟شريكحديثوأما!:4(1/06)"الباريفتح"فيحجرابنقال(1)

مسلم"صحيحشرح"لاالنوويوقال،"ونقصوزاد،وأخرشيئآفيهوقدم":(1/481)

أنكرهاأوهام-اليهابفيالحديثفذافي-شريكروايةفيجاءوقد"2(:90-2.1/)2

وذلك!:قولهمنها!،ونقصوزادوأخر،فقدم!:بقولهذلكعلىمسلمنبهوقد،العلماءعليه

مبعثهبعدكانأنه؟فيهقيلماأقلالإسراءفإن،عليهيوافقلمغلطوهو،"إليهيوحىأنقبل

قبلالاخر،ربغشهرمنوعشرينسبعليلةكان:الحربيوقالشهزا،عشربخمسة-عخنه-.

أسرى:إسحاقابنوقال،سنينبخمس--ء!تمبعثهبعدذلككان:الزهريوقال،بسنةالهجرة

ذإ،إسحاقوابن،الزهريقول؟الأقوالهذهوأشبه،والقبائلبمكةالإسلامفثماوقد--ع!هبه

أنهاخلافولا،عليهالصلاةفرضصع!-بعدمعهصلت-عنهااللهرضي-خديجةأنيختلفوالم

نأعلىمجمعونالعلماءأن؟ومنهابخص،وقيل،سنينبثلاث:قيل؟بمدةالهجرةقبلتوفيت

روايةفي؟قولهوأما،إليهيوحىأنقبلهذايكونفكيف،الإسراءليلةكانالصلاةفرض

يحتجفقد،"واليقظانالنائمبينالبهيتعندأنابينا":الأخرىالروايةوفى،"نائموهو"شريك

فيوليسى،إليهالملكوصولأولحالةذلكيكونقدإذ؟فيهحجةولا؟نومرؤيايجعلهامنبه

فيقالهالذيوهذا.-اللهرحمه-القاضيكلامهذاكلها،القصةفينائماكونهعلىيدلماالحديث

رواية-اللهرحمه-البخاريذكروقد،غيرهقالهتدأنكروها،العلمأهلوأن؟شريكرواية

الحافظقال،مطؤلآبالحديثوأتى،اصحيحه"منالتوحيد()كتابفيأن!عنهذهشريك

بهذاالحديثهذا":الروايةهذهذكربعد(الصحيحينبينالجمع"كتابهفي-الله-رحمهالحقعبد

غيربألفاظفيهوأتى،مجهولةزيادةفيزادوقد،أنسعن،نمرأبىبنشريكروايةمناللفظ

،شهابكابن؟المشهورينوالأئمة،المتقنينالحفاظمنجماعةالإسراءحديثروىوقد،معروفة

ليسوشريك،شريكبهأتىبمامنهمأحديأتفلم،أنسعن-يعى-وقتادةالبنافي،وثابت

قلت:."عليهاالمعولهيهذاقبلتقدمتالتيوالأحاديث:قال؟الحديثأهلعندبالحافظ

.(1/221)"الأفكارتوضيح"فيلأميراذكرهماوانظر
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إلأآزتتكآليىآلرءتاتجغقتاؤقا:)-تعالى-قولهفسروعليه

الطيب:أبيقولوعليه:قال.الإسراء:6،أ!للئاسيىلمحتتة

.")1(الفمضيىقنالفئونيفيأخلىوزؤباكإ

!!!

.892(/41)"العربلسان"(1)
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التعريففأفادقالمنكرالاسمع!له(أل)دخمدقإذا

(1)جمنسيةأوعه!يةتكوناأنفإما

فيأخصهاأنأحبولكنيجدا،كثيرةتطبيقاتالقاعدةلهذهأناعلم

تعالى--الثهأشهدفإني-أجمعين-!!هاللهرسولأصحابعنالدفاع

والسنة،القرآننقلةفهم،يبغضهممنوأبغض،أحبهمأني؟بلغومن

-لهم.-تعالىاللهتزكيةوفي،والسنةالقرآنفيطعنفقد؟فيهمطعنومن

لذينآآخرتجةإدآدئةتضترةققذتنصئروةإلأ!ال!:-تعالمما-اللهقال

تإتحرقلآيصجب!تفو4إدتغايىآفيفقاإدآثتةييثايىتحقروأ

ؤتجغلترؤهالتمبخئوؤآلذةرغقتهستييتتةوآدئةقآنرلىقغماآدئه

غنريرؤآلئةتغقماآهىآلت!ؤتحيضةلسمققتئآتحقروألذيىآتحيقة

.،04:التوبةأ!خيهي!

آئتغوفمؤآلذينؤالأنضايىتفقجيرينآين"ؤئونالألسنبفوتؤآ)

تختقاتخيرىتجئمتتفتمؤآغذغتةؤزضئوأغتفتمآلئةزضيىبإخستنن

.،001:التوبةأ!لغطيمآلقوزآلكدااآتةيخيهآخيديننقرآلأ

الأنفال:1!هوتمؤجممىآجمنآئتغكؤقنآلئةخستئذلئيىآتآثقامالو

64،.

.72(/1)"اللبيبمغنيأانظر(1)
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أننركآلذىآلئوزؤآئتغوأؤتصمروةؤغززوةبم!ءاقنوأقآلذيى!الو

.،571:الأعرافأ!هولمفلحولتآهمأؤلبهكقغهؤ

ؤآلأزضيىلسئضؤلتآميزثؤيقهآلت!شبيلفيئنمفوأتك!آلأؤقامالو

ذزتجةآغطئمأوكبذؤقتلآتقتحقتلجمنآنققجمنكصفقتستتوىلآ

بضاؤآلتةتخ!تئآآلتةؤغذؤئحلأؤقتفوأتقذجمنآنققوأآلذينفن

،01الحديد:أ!خبيرتعضفون

قغيتملشئخزةآتخمتئتايغوتذإدتفؤجمييهتآغنآلتةزضيتئلقذ!الو

.الفنح:18(أ!هوقريتاقتخاؤآتتفتمغقتهتمآل!يهيتةقآنرل!فويهتمفيقا

تتتفتمزخقآءتكفايىآغقىآشيذآءقغةؤلذينؤآآلت!زشولفخضذهالو

فيسييضافتمؤرضؤلاآلت!فنقضلأتتتغونسئخذازئخغاترلفتم

نجيلآلإؤقتفف!فيلثؤزلةآفيضتففتملذدالسمخوبحآأتيرفقؤخوههص

ئغجمثسئولمح!غقىفآستتؤكل!قآستتغقط!اززةوشتدصأخرخكررحه!

آلضنيخنتؤغمفوأؤاقئوأآلذينآلثةؤغذتفازآبهئميتجيطترزاغآ

.:92،الفتحأ!وغطيقاؤآجرافغمرةجمنهم

!و؟آتفازبهئمييجيطآترزاغئقجئا)وقوله9:الطبريالإمامقال

سوقه-علىفاستوىاستغلظالذي-الزرعهذايعجب-ذكرهتعالى-يقول

بهئميتجيط)؟زرعوهالذين،وانتهائه،وبلوغه،نباتهوحسن،تمامهفي

حتىعددهمواجتماع،وأصحابهمحمدمثلفكذلك:يقول!وتفازآ
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صفته،-ثناؤهجل-وصفالذيالزرعكهذاأمرهموغلظونموا،كثروا

،الكلاممنمتروكعلىذلكفدل!ةآتفازيهئم)ييجيط:قالثم

بهمليغيظ-وأصحابه-!يمبمحمدذلك-فعل-تعالىاللهأنوهو

)1(."التأويلأهلقالذلكفيقلناالذيوبنحوالكفار،

بتيرهتمجمنأخرجوأآلذينآتمقجيرينيقفقرآء!الو:تعالىاللهقال

ؤزس!وتهزآلئهؤينصرونؤيىضؤتاآلتيمافنقضلأتبتغونؤأمؤايهو

قتيهصجمنؤآلإيضنآلذازتتؤءوؤآلذين!آلضتدلمحونفئمأؤكبك

أوئوأففآخامجةصئذويىهتمفيتحذونؤلآإتتهتمقاتجرققئجئون

تقسي!شئغئوق!اؤقنخضاصتةبهتمؤتؤكانآنفسيهتمغقىؤيويروت

يفوئوتتقدهتمجمنتجآءولذيىؤآ!تفقيخولتآفئمقأوكبك

فيتجغلؤلآبآلإيضنستتفوتاآلذيىقيلإخؤيتاتناآغمززئتا

.(1الح!ئر:8-.أ!زءوف!زجيمإئكزئتآءاقئوألفذينيخلألمحفويتا

وكل،-أجمعينه!-والأنصارالمهاجرينذكرالآياتفيسبققد:قلت

الجمعين.أفرادعمومأفاد،باللاممحلىجمعمنهما

لاكما؟العمومألفاظمنأيضافهو،()الذينباللامالمحلىالجمعويشبه

الحمدولهأتأيد،-تعالى-وحدهوبالثهالآياتفيذكرهسبقوقد،يخفى

.الصالحاتتتمبنعمتهالذي--سبحانه

.(151/)26!البيانجامع("1)
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اللهصلىالنبيلقيمن"هو:الصحابيأن؟به-تعالى-اللهأدينوالذي

")1(ردةتخللتولو،الإسلامعلىومات،بهمؤمئاوسلمآلهوعلىعليه

الصحبة،فيمتفاوتونوهم،المراتبأسمىوالتوثيقالعدالةفيورتبتهم

المطلقة،الصحبةفيكلهميدخلولا،الصحبةمطلقتحتيدخلونوكلهم

فتنبه.

منها؟لواحديسفملاشروطاالصحابيضابطفيقوماشترطوقد

عنوروينا":الصلاحابنأوردهالذي؟--!أنسأثرردهافيويكفي

مالكبنأنسأتيت:قالخئرا،عليهوأثنى،السيلانيموسىعن،شعبة

بقي:قال؟غيركأحد--!يلااللهرسولأصحابمنبقيهل:فقلت

بهحدثجيد،إسناده.فلاصحبهمنفأما،رأوهقد،الأعرابمنناس

.")3(زرعةأبيبحضرةمسلم

لتلكليمست،خاصةصحبةإثباتأرادبأنه؟يجابقدلكن":السخاويقال

العامة،دونخاصةصحبةإليهمأشيرومن،زرعةأبوعنىإنماوكذا،الأعراب

)1(

)2(

.)12("الفكرنخبة"

.)284("التقييدوالإيضاح"

."...السبلانيالمصنفعلىقرأتالتيالصحيحةالنسخفيوقع":العراقيقالت+

بكرأبوأخبرنا937(:/)9لمادصثمقمدينةتاريخ!فيعساكرابنرواهأنسأثرقلت:

الحسينحدثنا،معروفبنأحمدأنا،حيويةبنعمرأبوأنا،الجوهريمحمدأبونا،الأنصاري

أتيت!قال:الشلافإ،محمدعن،شعبةعنمحمد،بنعليأناسعد،بنمحمدأنا،الفهمابن

منقومبقيقد:قال؟--!فياللهرسولأصحابمنبقيمنآخرأنت:فقلتمالكبنأنس

حسن.إسناده."بقيمنآخرفأنا،أصحابهمنفأما،الأعراب
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الرحمنعبدحقفيالوليدبنلخالدخطابهمن؟المذهبلهذابهتمسكواوما

الصحابةنهىبأنمردودأ،أصحابيتسبوالاا:بقوله؟غيرهأو،عوفابن

صحابي،غيرالسبعنالمنهييكونلاأنيستلزملا؟آخرصحابيسبعن

.إ)1(بعضابعضهميسبولا،أصحابيأصحابيغ!يريسيالا:فالمعنى

شعبة؟بنوالمغيرة،وعلي)2(،وعثمانوعمر،بكر،أبافإن:وعليه

فيهم؟طعنمما؟وغيرهم--ه!ومعاوية،الرضوانبيعةأصحاب

الخلفاءفأما،القرآنمنتقدممابظاهرالصحابةعمومتحتيدخلون

غايةفيوأمرهم،الشجرةأصحابمنفهم؟شعبةبنوالمغيرة،الراشدون

آضخابمن"-الله2شاإن-التازتذخللا!-:!ي!النبيلقول؟الوضوح

قائتقزقا؟.اللهزشوذتاتلى:قالت،"تختقاتاتفواالزينأخلأ،الشخز؟

:--!ي!التبيدفقال،،71:مريمأ!ؤايىذقاضنكصإلأؤإن):خفصةفقاثت

لظيمينآؤتذزآئقوألذينآنئخىئتم)-:ؤتجلصغر-اللهقدهقاذ9

.")3(،72:مريمأ!جيئا!يها

بالصحبة،-عنهماالله-رضيعباسابنلهشهدفقدل!ته؟معاويةوأما

أبيائننغن"صحيحه!فيالبخاريذلكروىكمابها،نفسهعلىوشهد

1(.10)3/،المغيثفتح!(1)

-!-النبيأنليعلمهمقريشالىبعثهأنبعد؟الرضوانبيعةعثمان-!-عنالنبيبايع)2(

روىكا؟أعثمانيدهذهأ:وقالاليرى،يدهاليمنىبيدهفضربمحارتا،لامعتمزاجاء

المحدثين.منوجمعأ،صحيحه!فيالبخاريذلك

.وكيىه(،4/2491)"صحيحه"فيمسلمرواه)3(
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،غتاسلائننقؤلىؤجمئذةبزكغيما،ائجشا؟تغذمقاؤيةأؤتر"قاذ:كقيكة

.-!!-اللهزشوذضجصتقذ؟قإتهودغهوققاذ:غئاسائنقائى

-!ير-التبىضحئتاتقذضلآةلتضفونإتكئم:-قاذ-لؤحنهكغاؤيةؤغن

.")1(ائغضير-تغذالركغتئنتغيي-غئهماتهىؤتقذيضفيقا؟زأئتاةقما

دلالةوفيه،معاويةذكرفيهإنحيثمنللترجمةمطابقته!:العينيقال

:أيدعه؟قوله.،..--!لمج!النبيصحبإنهحيثمن؟فضلهعلىأيضأ

عارفوإنه-!ير%!الثهرسولصحبفإنه،عليهوالإنكارفيه،القولاترك

")3(.بالفقه

لكتابة-تعالمما-اللهاختاره،عليهأميتا،للوحي-كاتتا-!نهمعاويةوكان

أنه--!حبهعنهأثروماالسماء،خبرعلى-!ي-رسولهواستأمنه،كلامه

يستدلمماوهذا،أمرهولفضح-تعالى-اللهأقرهلمافعلولو،حزفأوبذل

عدالته.علىبه

تبىقإداقائتقث،قاذ:،الضئتالققغأشقىغلاقاكئت):غئاسيىائنقال

ق!قيتقاذ:إلم!،إلا-ص!ير!اللهتبيئتجاءقا:ققفت؟مقبلآخففي--!لمجي!%الله

قآخذقاذ:،تتاؤتييخئىأشعزققئمقاذ:دايى،تابؤزاءآختبئخئى

قاؤكايته".ؤكان؟ممغاؤيةلماقاذعاذقمثقاذ:،خطآةقخالأني،بققاقي

.(1373)3/!البخاريصحيح9(1)

.2(1/48)6!القاريعمدة!2()
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صحيح..")1(خاجةغلقإتا-،-غ!ي!اللهنبىأجبا:ققفت،ق!غيت

النبيقول-الصحبةلمعنىالسالفالأثرفي-ل!-أنسفهمويقوي

قنييكئم:الئمقيقالى؟التاسمنيئالمتغزو؟زقانالتاسكلىتةيب"-:ءلمجيو-

جمنيئالمتغزوثئم؟الئمقيفتح،تقئم:قتقولون؟-!لخييه-اللهزشوذزأى

:فيقولون؟-!يالهالقهرشوذضحمبمنرأىمنفيكئم:الئمفيقالى،الئاس

ققرآىمنفيكئمهل:الئمفيقالى؟الئاسمنفئالميغزوثئمالئم،فيفتح؟تعئم

.")3(الئمقيفتح،تغئم:قتقولون؟-!ييه-اللهزشوذضجمتقنضجمت

."--!يواللهرشولىرأىمنفيكئم":منهوالشاهد

تكؤآلأؤقامالوتعالمما:اللهقول-!-الصحابةعدالةعلىالأدلةومن

جمنكصفقتستتوىلآؤالأزضيىلسئقؤنتآثجميزؤيفهآدت!شبيلفيئنمفوأ

تغذجمنآنقفوألذينآفنذزتجةآغطئمأؤكبذؤقتللقتحآقتلجمنآنقق

أ،..الحديد:أ!وخبيزتعقثونبقاؤآلئهلح!تئآآدئهؤغذؤ!لأؤقتفوأ

!و.لح!تئآآدتهؤغذؤ!لأ)والشاهد

فيوالتنوين،المنونةالفتحةنصبهوعلامة،منصوببهمفعول)كلأ(:

وقاتل،الفتحقبلأنفقممنواحدكلوالتقدير:،كلمةعنعوض؟)كلأ(

قال.الجنة-تعالى-اللهوغذه؟وقاتلالفتحبعدأنفقممنواحدوكل

مسلم.فيوأصله،وكيره2(،1/19)"المسند"فيأحمدرواه(1)

:(1601)3/"صحيحه"فيالبخاريلفظوفي.وغيره(،6291)4/"صحيحه"فيمسلمرواه)2(

."--عقثالنبيصحبمنفيكم"
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.(1)لجنةا:لحسنىا:دةوقتا،هدمجا

الدين:أئمةمنأئمةثلاثةبقول--هيئالصحابةعنالكلاموأختم

الثهرسولأصحاب؟هؤلاءبعدالناسأفضلثم"أحمد:الإمامقال

يوفا،أوشهزا،أو،سنة؟صحبهمنكل،فيهمبعثالذيالقرن-،-!ي!ه

صحبه،ماقدرعلىالصحبةمنله،أصحابهمنفهو،رآهأو،ساعةأو

إليه.ونظر،منهوسمع،معهسابقتهوكانت

المسلمين؟منرآهأو-!سي!-النبيصحبومن:البخاريالإمامقال

أصحابه.منفهو

نأفياللغةأهلبينخلافلا:الطيببنمحمدبكرأبوالقاضيقال

منهاقدرمنبمشتقليسوأنه،الصحبةمنمشتق،صحابيالقول

)2(."كثيزاأوكان،قليلأ،غيرهصحبمنكلعلىجارهوبل،مخصوص

1(

2(

.22(1)27/"البيان"جامعنظر

.5(1/1)"الكفايةدفيالخطيبرواهاالآثارهذه:قلت

قالا:؟السكريبشربنمحمدبنوعليالبزاز،رزقبنأحمدبنمحمدطريقمنمنها:فالأول

جعفرأبوثنا،العنبرأبىبنالوهابعبدبنالحسنثنا،الدقاقاللهعبدبنأحمدبنعثمانأنا

حنبل؟بنأحمداللهعبدأباسمعتالعطار:مالكابنقال،البصريالمنقريسليمانبنمحمد

حسن.:قلت....فقالبدر-ف-أهلاللهرسولأصحابمنوذكر

بنمحمدبنإسماعيلأنا،الخلالأخوالحسنبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبيطريقمن:والثاني

إسماعيلبنمحمدقال:قال؟الفربرييوسفبنمحمدثنا،الكشافيحاجببنأحمد

صحيح.:قلت....البخاري

....الطيببنمحمدبكرأبىالقاضيعلىقرأأنهالمالكياللهعبيدبنمحمدطريقمن:والثالث

صحيح.:قلت
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بيتهأهلمقالرجلن!جةأنأالعربلغةههاشتهر

121

والتأهل.امرأته:الرجلأهل:الليثوقال):الأزهريالإمامقال

.!)ا!سكانهالبيتوأهل،بهالناسأخص:الرجلوأهل،التزوج

الليث،إليهذهبماصحةعلىيدلماوالسنةالقرآنفيوردقد:قلت

زخضثآدثهآقيجمقأتغخبننئوأقا):-تعالى-الثهفقول؟القرآنفأما

،،هود:73أ!وئجيدخميدإثةوتتتمتآآضلغقتك!ؤترتخئةوآلت!

ءاتسقيآقيم!ؤستازآلأتجلئوستىقضتىققضا):--تعالىاللهوقول

لغفىتازاءات!مثإنيئآقكئوألأقل!قاكتازاآلالويىتجالمجبماجمن

القصص:أ!وتضمطفوتلغفكتمآلثايىئىآؤتجدوةتحترفتقاءاييكم

جمىكاتتآقرآتةرإلأؤأققهؤقآنختتة):-تعالمما-اللهوقول،92(

.:83،الأعرافأ!ولغةرينآ

التبى؟-زؤجالله"غئقا-زصيئغايشةغن؟البخاريرواهفما:السنةوأما

-!-اللهزشولىقذغا..الله"جمئا.قبزاقا؟قالواقاالإفلثآفلثاقاذجين

لا:تيريزةققاتت؟!تيريبلثشيتاييقازآئمققل!تيريزةتا"ققاؤ:تيريزةتج

أئهامنآكثز،قطغقيقاأغعصاأفزامئقازأئتاإنبائحق،تغثكؤالدي

زشولىققاتمقتأكلا،الذاجن!فتأيب؟القجينغنتتالم؟ال!نخديثةتجارتة

.22(0)6/!اللغةتهذيب"(1)
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رشولىفقال،شلولىئقأق!ثزاللهعئدمنفاشتغذر،يؤمهمن--غ!وآالله

كيفتقاقؤالله؟أهلي!يأداةتققنيزلمجلمنتغذريبقن":--!ييهالله

")1(.إلاخئراأهليغلى

!!!

.وغيره9(،44)2/البخاريرواه(1)
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المؤتت)1(عدأالمذكرغفب؟والمؤتقالمذكرعلىالجمعاشتملإذا

لاولكن-تعالى-اللهإلىالعبدبهايتقرب؟عبادةالبيتآلحب

لهم؟محبتهلفرطالقرآنعامفيخصص،فيهميغلوأنللعبدينبغي

:-تعالى-اللهفقول

ؤئطفرئحؤتتتمتآأقللئرتجسقآغنئميئدهمتآلئةيئريذإئقا!

أمهات-ص!ييهالنبيزوجاتويشمل،يشملهم،:33،الأحزابألأتطهتزا

:وجوهمنقوليوبرهان،المؤمنين

ؤلآئئويكنفيؤقزن!الو:-تعالى-اللهلقولالمتدبرأنأولها:

آلزتحوةؤءاييهتآلضقوةؤآيضنالأوتئآتخهيئيماتترختتزتجى

آقلآلزتجسقغن!ئميئده!تآلتةئيريذإئقاؤزسئوتبماآلئهؤآطغن

ئئوتنفيئتقئقاؤآدتحرن)يب،تطهتزاؤئطفرئح!آتتتت

ع--ص

11!حزاب:!وخبيزاتطيقاكاستآلئهإنؤآلجكمهآلت!ءاي!تجمق

فيإشكالولا!ي!النبيزوجاتفيالآياتسياقأنيدرك،،33-34

لفظعلىخرجيكونأنيحتمللأنها؟(ويطهركم،)عنكم:لفظوجود

ونساؤك،،امرأتك:أي؟أهلككيف:لصاحبهالرجليقولكما،الأهل

آلئ!آقيمقآتقخبإنقائوأم!:-تعالى-اللهقال.بخيرهم:فيقول

منظورابنقال803(./)1للآمدي"الإحكامو"021(،)12/"القرطبيتفسير)1(انظر"

."والقمرالشمس:القمران:يقالكما"(:01/173)االلسان"في
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والجما!ةالسنةأهلمحخي!ةنحرةف!اللخويةالتهوا!داثر

:هودأ!فجيدخميدإئةولتتتآآقلغقتكؤؤترتخئهرآدت!زخضئا

،الأزواجمن؟البيتأهلجميعفيعامةأنها؟الآيةمنيظهروالذي،73،

وحستا،وعلتا،،-!ي!-اللهرسوللأن؟ويطهركم:قالوإنما،وغيرهم

فاقتضتالمذكر،غفب،والمؤنثالمذكراجتمعصماذا،فيهمكانوحسيتا،

يدللهن،والمخاطبة،فيهنالآيةلأن،البيتأهلمنالزوجاتأن؟الآية

")1(أعلموالله،الكلامسياقعليه

لأنا؟فيهمغيرهمدخولينفيلاالكساء)3(حديثأن؟ثانيها

أنهميقتفيىوالحديثبعدها،وماالآيةقبلمايناسبلابهمالتخصيص

.إ)3(غيرهمليسأنهلا؟البيتأهلمن

والنهي،الأمرومعهن؟--!النبيلأزواجكلهفالخطاب":تيميةابنقال

وتعمتعمهن،التيالمنفعةمنهذافيماتبينلمالكن؟والوعيدوالوعد

مختصاوليس،وغيرهالخطاببهذاالتطهيرجاء،البيتأهلمنغ!يرهن

والحسن،،وفاطمة،وعلي،كلهمالبيتلأهلمتناولهوبل،بأزواجه

بالدعاء--ع!يمالنبيخصهمولذلك،بذلكغيىهممنأخص،والحسين

.(41/831)"القرطبيتفسير"(1)

جمليننالحتنقخاة؟أشؤدشغيرمنفزخلمزطؤغتييما-غذاة-!الئىخزقي:غايشةغن)2(

قالص:ئئم،قآذخقةجمليتجاةئتمقآذختقا،قاطقةتجاءتئتم،قغةقذخلالحتننتجاءئتمقآذخقه"،

.،:+الأحزاب1،تطهيزاؤئطفرئحصتتتصتآآقلليزتجمقآغنضميئذهتآلئةئيريذإئضا9

.وغيىه(،4/881)مسلمهروا

.37(4/4)!البيضاويتفسير39()
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تؤمب!آؤليمقلئقؤ!آغقىأشسنفضسمجذ):قولىأنلمحاوهذالهم،

ماويتناول؟يتناولهالحكملكنقباء،مسجدبسببنزلت؟80،1:التوبةأ

.إ)1(المدينةمسجدوهو،بذلكمنهأحقهو

النبيزوجاتوتدخل،القرآنظاهرتوافق--!ي!النبيسنةأن:ثالثها

أبوأخبرنا!:البيهقيالإمامذلكروىكما،البيتأهلعمومفي--!

،-أصلهمن-السلميالحسينبنمحمدالرحمنعبدوأبو،مرةغيراللهعبد

ثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوثناقالوا:القاضيالحسنبنأحمدبكروأبو

دينار،بناللهعبدبنالرحمنعبدثناعمر،بنعثمانثنا،مكرمابنالحسن

بيتيفي:قالت؟سلمةأمعنيسار،بنعطاءعننمر،أبيبنشريكعن

تتتمتآآقللئرتجسقآغنضئميئذهحتآلئةئريذإئقا):أنزلت

!م--اللهرسولفأرسل:قالت(،:33الأحزابأ!ؤلظفرئح!تطهتزا

حديثوفي،بيتيأهلهؤلاء:فقال،والحسين،والحسن،وعلي،فاطمةإلى

أهلمنأناآقااللهرسوليا:فقلت:قالت،أهليهؤلاء:والسميالقاضي

حديثهذا:الثهعبدأبوقال.-تعالىاللهشاءإن-؟بلى:قال؟البيت

.إ)2(رواتهثقات،سندهصحيح

الرحمنعبدوأبو،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا!:!الاعتقاد"فيرواهوقد

آلهدخولمنذكرنامايؤكدوهذا:الشيخقال...السلميالحسينبنمحمد

.74(/)7"النبريةالسنةمنهاج"(1)

.(015/)2"الكبرىالبيهقيسنن9)2(
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والجما!ةالسنةاهلمحتهيدةنحرةفداللخويةالخوامح!اثر

.")1(الدينفيوموالاتهم،جميعهممحبتهموعلينا،بيتهأهلفيوأزواجه

السندبنفس؟الأصمالعباسأبيعن،)3("المستدرك!فيالحاكمورواه

شرطعلىصحيححديثهذا:وقال!.(..البيتأهلمنأنا)أقابغيرولكن

الذي-الثلاثةالبيهقيشيوخولكنقالا،كماوهو،الذهبيوأقره،البخاري

حفظعلىاجتمعواقد،كلهمحفاظأئمة-الحاكموهواللهعبدأبومنهم

أبيعن((المستدرك"فيالحاكميذكرهالمالتي؟العباسأبيمنالزيادةهذه

الراويأنيخفىولا،مقبولةزيادةوهي،الأصمالعباسوأبي،الفقيهبكر

؟الثقاتمنأيضاتابعهموقدمطولأ،وتارةمختصزا،تارةالحديثيرويقد

سيأتي.كما؟عساكرابنعندالصيرفي

محمدبنأحمدسعيد:أبوأخبرنا!:قالالبغويالإمامالسنةمحميورواه

الحافظ-اللهعبد-:وجدتهكذا)3(؟"...الحافظاللهعبدأخبرنا،الحميدي

طريقمنجاءالحديثلأن،(اللهعبد)أبووالصواب،طيبةدارطبعةفي

منهو:الأصمالعباسوأبو(،اللهعبد)أبوبلفظعساكروابنالبيهقي

البغويأن؟هذايؤكدومما،مكرمابنتلاميذمنوالأصم،الحاكمشيوخ

-ا16)14/"السنةشرح"فينفسهبالإسنادنفسهالحديثروىقد

.الإسنادصحيححديثهذا:وقال؟(الحافظالثهعبدأبو)أنا:وفيه(171

.3(1/72)"دلاعتقاا"(1)

.(581)3/"المستدرك("2)

.35(1)6/"التنزيلمعالم)3("
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؟الرجالبقيةفيمعهماواتفق،بسنده"التاريخ"فيعساكرابنورواه

عليبنأحمدنصر:وأبو،الملكعبدبنأحمدبنإسماعيلسعدأبوأخبرنا:قال

اللهعبدأبوأنا،خلفبنبكرأبوأناقالا،؟الطوسيإسماعيلبنمحمدابن

بنعليابنامسعود:المحاسنوأبوزيد،:العلاءأبووأخبرنا،حالحافظ

محمدبنأحمدنصر:أبوالقضاةقاضيأناقالا:؟بالريالراونديبنمثصور

شاذانبنالفضلبنموسىبنمحمد:سعيدأبوأنا،النيسابوريصاعدابن

أبيبانتخاب:الحافظزاد-يعقوببنأحمد:العباسأبوناقالا:،الصيرفي

:وقال-حسانابنالحافظزاد-مكرمبنالحسننا-عليهالحافظعلي

بناللهعبدبنالرحمنعبدنا،عمربنعثماننا:الصيرفيوقال؟أخبرنا

")1(....سلمةأمعن،يساربنعطاءعن،نمرأبيبنشريكعن،دينار

مخلد،بنخالدثنا:قالكريبأبيطريقمن:الطبريعندشاهدوله

أبيبنعتبةبنهاشمبنهاشمثني:قال،يعقوببنموسىثنا:قال

فذكر؟سلمةأمأخبرتني:قال،زمعةبنوهببنالثهعبدعن،وقاص

إنك:قال.معهمأدخلني!الثهرسوليا:سلمةأمفقالت":وفيه،الحديث

)2(."أهليمن

فيلهروى،البخاريشيوخمنصدوقنحلد:بنخالدفيه:قلت

فيمفرطاكان:عنهوقالوا!ولئاليعادىمن!:حديثفيإلا؟المتابعات

.(-41/137138)أدمشقمدينةتاريخ"(1)

.7-8(/)22!اليانجامع"2()
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والجمامحةالسنةأهلىعتهيدةنحرةفماللخويةالخوامحداثر

ابنوقال،حبانوابن،القطانوابن،معينابنوثقهوموسى.التشيع

.بالقويليس:النسائيوقال.صالحداود:أبووقال.بهبألسلا:عدي

رجالهوبقية؟حفظهقبلمنوالدارقطني،المدينيوابنأحمد،وضعفه

.ثقات

بنمحمدحدثنا،الطبرانيعندهوكماخالدبنمخلد؟محمدابنتابعوقد

بنخالدبنمحمدثنا،الحلوانيعليبنالحسنثنا،الشيبانيعقبةبنمحمد

.00)1(.الزمعييعقوببنموسىثنا،عثمة

،--ه!وولديهعلتاجمع؟الطبريفعند،اختلافمتنهوفي:قلت

هو.وولديهافاطمةجمع:الطبرانيوعند

عوف،عن،أسامةأبيطريقمن؟شيبةأبيابنعندأيضاشاهدوله

؟فذكره...سلمةأمأخبرتني:قال،أبيهعنالطفاوي،المعدلأبيعطيةعن

قالت:،بيتيوأهلأنا،النارإلىلاإليكاللهم:قالثم..."آخرهوفي

.")3(وأذتي:قال.اللهرسولياوأنا:فقلت؟فناديته

فيمعينابنذكره؟وعطية،والتشيعبالقدر،رمي،ثقةعوف:قلت

والساجي،،الأزديوضعفه،الثقات)فيحبانوابن،التابعينثقات

.مجهول:وأبوه

مأعن،أبيهعن،عطيةعن،عوفطريقمنالمحدثينمنرواهوممن

.803(/)23"الكبيرالمعجملا(1)

.037(/)6"شيبةأبيابنمصنفلا)2(
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،3(69،26/40/)6"المسند9فيأحمدالإمام)وأنمق(::بلفظ؟سلمة

؟(801/)4!مسندهأفيراهويهبنوإسحاقإ،الصحابةفضائل!وفي

)3/"الكبيرالمعجم!فيوالطبراني،583(/)2عطيةوالدأسقطولكنه

)13/أدمشقمدينةتاريخ9فيعساكروابن033،393(،)54/23(

،(1/29)!المؤمنينأمهاتمناقبفيالأربعين"وفي(،41/541)(202

.(901/)1!الطاهرةالذرية"فيوالدولابي

التبيئزبيب-شققةآبيئنيعقزغن؟الترمذيرواهالذيالحديثوأما

يئدقحتآلئةيئريذإئقا-:)!تالتبيغلىإلأثةقدترتتتما-قاذ:-!يخي!م

في"،:33الأحزابأ!هوؤئطفرئحؤتطهتزاتتت!تآأقللئرتجسقآغنئم

ؤغين؟بيه!اءقخلقهئم؟ؤحشيتاؤخ!تا،قاطقة،قذغاشققة،أثمتيمق

تآذهمث؟تيييأفلقؤلاءالقهتم9:قاذثتم؟بيه!اءقخققا؟خمفير؟خف!

الله؟تبىتاققهئمؤآنا:شققةأئمقاتت،!تطهيراؤطقزممئمالزخش،غئهثم

."خئيرغلىؤأسققكايلث،غلىانمق!قاذ:

،غطا؟خديثامن؟ائؤخ!قذاجمنغيريمبخديثاقذا:جمي!ىأ!بوقاذ

")1(.شققةأبيثنيعقزغن

حاجةولا،بيتيأهلمنكونكمنمكانكوعلىخير،أنتمعناه9ف

)2(.!--!نهغليلمكان؟ذلكعنمنعهاكأنهالكساء،تحتالدخولفيلك

.وغيره،35(1)5/الزمذيرواه(1)

.48(/)9"الأحوذيتحفة))2(
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والجمامحةالسنةاهلمحخيدةنحرةفماللغويةالخواعداثر

ثنا:قال؟حميدابنطريقمن،الطبريرواهبمامعزضاعترضفإن

ذكرنا:قالسعد،بنحكيمعن،الأعمشعن،القدوسعبدبناللهعبد

آدثةئريذإئضا):نزلتفيه:قالت؟سلمةأمعند!هطالبأبيبنعلي

:ا!حزابأ!وؤئطفرئح!تطهتزاتتتتآآقللزتجسقآغنئميئدقمت

،"لأحدتأذنيلا":فقالبيتيإلى--لمجي!النبيجاء؟سلمةأمقالت،33،

جاءثمأبيها،عنأحجبهاأنأستطعفلم-،عنهااللهرضي-فاطمةفجاءت

وجاء،وأمهجدهعليدخلأنأمنعهأنأستطعفلم-ل!-،الحسن

؟بساطعلىالنبيحولفاجتمعواأحجبه،أنأستطعفلم--!قالحسين

عنهمفأذهب؟بيتيأهلهؤلاء":قالثم،عليهكانبكساءاللهنبيفجفلهم

،البساطعلىاجتمعواحينالآيةهذهفنزلت،"تطهيزاوطهرهم،الرجس

إلىإنك":وقال)1(،أنعممافوالله:قالتوأنا؟!الثهرسوليا:فقلت:قالت

.")3(خير

وشيخه،الرازيحميدبنمحمدلضعف،منكرالحديثأن:فالجواب

منوهذا،البيتأهلمنأنهمع-،-!هلجليذكرفيهليسالحديثومتن

بيتأهلعموممن-عنهااللهرضي-سلمةلأموإخراجه،الثقاتمخالفة

السنة.وصحيحالقرآنلظاهرنحالف؟--!مالنبي

أهله؟منبأنها-عنهااللهرضي-سلمةلأم--عقييهجوابه:قائلقالفإن

."نعم:لهقال:أي؟لهوأنعمدا5(1/09)2"اللسان!فيمنظورابنقال(1)

.8(/)22لمااليانجامع")2(
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جوابهجنسمن؟لها-!-جوابهلأن،البيتأهلمنأخهاعليدللا

.")1(--!حبهالأسقعبنلواثلة

:وجوهمنفالجواب

-!-الكساءلأصحاب--!ي!لهقوجنسمنأنه؟يقاللالمأولها:

والحديثمتواتر،والقرآن-!!أزواجهفيالآياتسياقلأن،أولىفهو

قسممنكانإنالآحاد،بخبرنعتد-الحمدولته-أننامع؟آحادبهالمستدل

.المقبول

-.!به-واثلةبخلاف؟قريمشمن-عنهااللهرضي-سلمةأملأن:ثانيها

عليهممحرمةوهي،المؤمنينأم-عنهااللهرضي-سلمةأملأنثالثها:

النسب.مقامفقامت،وفاتهوبعد؟--!يمالنبيحياةفي

الكساءتحتتدخلأنأرادتلما-عنهاالثهرضي-سلمةأمأن:رابعها

حدثنا،سلمبنمحمدبناللهعبدأخبرنا:قال؟432()15/"صحيحه9فيحبانابنرواه(1)

حدثناقالا:الواحدعبدبنوعمر،مسلمبنالوليدحدثنا،إبراهيمبنالرحمنعبد

لي:فقيل؟منزلهفيعليعنسألت:قالالأسقعبنواثلةعنعمار،أببشدادعن،الأوزاعي

ائهرسولنجلص،ودخك-!-اللهرسولفدخلجاءإذءيك!-اللهبرسوليأتيذهب

يديه،بينوحسيتاوحستايسارهعنوعلتا،يمينهعنفاطمةوأجلس،الفراشعلى--ف

تطهيزا!ؤلظفرئحصآتتتتآهلآلزجسقغنئميئذهتآلئةئريذإئضا!ؤ:وقال

اللهرسولياوأنا:البيتناحيةمنفقلت:واثلةقال.أهليهؤلاءاللهم،(1133!حزاب:

جمعأيضاورواه:قلت.أرتجيماأرجىلمنإنها:واثلةقال.أهليمنوانت:قال؟أهلكمن

المحدثين.من

http://www.al-maktabeh.com



132
والجمالمحةالسفةاهلمحقيدةنحرةف!اللخويةالتهوامحدأثو

-جميد-صرحوقدكيف،البيتأهلمنليستلأنهالا-!-؟النبيمنعها

.--!هعليلوجودمنعهاوإنما،البيتأهلمنأنها

؟!أهليمنوأنتأ:لواثلة!قولهوجهفما:قائلقالفإن

متبعوهم،الأنبياءوأهلبي،صمايمانك،الايلاتباعكأ:المحاسنأبوقال

غترغضلإئةوآقيلتىمقلتسنإئةو):لنوح-تعالى-قولهيؤيده

المرءيدخلفكذلك،أهلهمنبالخلافابنهخرجفكما"هود:46،أ!هو!!ع

)1(.أنسبتهذويمنيكنلموإن،دينهعلىبالموافقةأهلهفي

!!!

./267()2،المختمرمعتصر("1)
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)1(.وعيالهأهله:الرجلوآل9منظور:ابنقال

()2(.أتباعهأيضاواكه،وعيالهأهله:الرجلوآل":الرازيقال

ومراده،الآل--يك!يحالنبيإطلاقفيقصدناهلماالبيانة:البيهقيقال

فيه.داخلاتهنأو،أزواجهذلكمن

ابنئنا،الأعرابيبنسعيدأبوأنبأ،يوسفبناللهعبدمحمد:أبوأخبرنا

عن،الأعمشعن،أسامةأبوثنا-عفانبنعليبنالحسنيعني-عفان

رسولقال:قال--!نههريرةأببعن،زرعةأبيعن،القعقاعبنعمارة

قوتاأ.محمداسرزقاجعلاللهم"-:-!سعحالله

أسامة،أبيعن،وعثمانسعيدأبيعن!الصحيحةفيمسلمرواه

...عمارةعنآخروجهمنالبخاريوأخرجه

طعاممن--!يرمحمدا!شبعما9:قالأنه--!نههريرةأبيعنوروينا

.)كا(!قبضحتىأيامثلاثة

!--!محمدآلئإنا9:قالتأنها-عنهااللهرضي-عائشةوعن

.")4(التمرهوإنمابنار،نستوقدماشهزا،

.37(/11)أالعربلان"(1)

.(1/13)"الصحاحمختار!(2)

.لبخاريللفظوا،وغيىهما،(4/1822)ومسلم،(5/5502)البخاريرواه(3)

لمسلم.واللفظ2(،4/282)ومسلم2372(،)5/البخاريرواه(4)
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تحقيق،للأزواجالبيتأهلاسمأنإلى؟الحليمياللهعبدأبووأشار

اتصالهنلأن!-!شي!النبيأزواجوخصوضا،بالنسبتشبيهلهنالآلواسم

لهنالذيفالسبب،وفاتهوبعدحياتهفي؟غيرهعلىمحرماتوهن،مرتفع

)1(.أالنسبمقامقائمبه

!!!

.(51ا-2/051)،الكبىىاليهقيسنن9(1)
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الذيالزماقفيوقعالذيالعدقعلى-دائمآ-الماضيلفظيدللا

يقتمب؟المكنىمضارلحاللفظماف!تييكون!فىبل؟التكلمزمانقبل

د!حه،الفهفسأو،القهرحمه:مسلمعققالفمق،،والدعاالطلب

للشرلحمواف!دكلامهالإخمبار،لا؟الدعا،مرا!هوكان،ذلكأشبهوما

مان!رمأجورغيروهو،حرجولا،عليهإثم؟لا،واللغة

.الحدثهو:اللغةفيالفعلأناعلم

بأحدواقترنتنفسها،فيمعنىعلىدلتكلمة:النحاةاصطلاحوفي

والمستقبل.،والحال،الماضي:هيالتي؟الثلاثةالأزمنة

اللفظيكونفقد،الفعلفيوالمعنىاللفظمراعاةينبغيفإنه؟وعليه

وقدس،اللهرحمه":ذلكمثال،الطلبيقتضيمستقبلآوالمعنىماضتا،

."ذلكأشبهوما،روحهالله

الربوبية؟شركمنوعدهالخبر،علىحمله؟المعنىدوناللفظإلىنظرفمن

روحه.قدسأو،رحمه-تعالى-الثهأنيدريكوما:وقال

هووهذا،الدعاءعلىحمله،المعنىدون؟اللفظماضيهو:قالومن

طالبيخدمنفيسبحثوهذا،العربكلاموفي،القرآنفيلوجوده؟الحق

تعالى--اللهكتابيفسرمنعلالردوفي،والسنةالكتابفهمفيالعلم

تآييفمآنآل!اغةإلأتنالرونققل!:-تعالمما-كقولهمرادهغيرعل
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تحقيق،للأزواجالبيتأهلاسمأنإلى؟الحليمياللهعبدأبووأشار

اتصالهنلأن!-!يمالنبيأزواجوخصوضا،بالنسبتشبيهلهنالآلواسم

لهنالذيفالسبب،وفاتهوبعدحياتهفي؟غ!يرهعلىمحرماتوهن،مرتفع

)1(."النسبمقامقائمبه

!!!

.(15-ا2/015)،الكبرىاليهقيسنن"(1)
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الذيالزمانفيوقعالذيالعدقعلى-دائمآ-المافميلفظيدللا

يقتضي؟المكنىمضارلحاللفظماف!!يكون!فىبل؟التكلمزمانقبل

د!حه،اللهأوق!س،الفهرحهه:مسلمعققالفمق،والدعاءالطلب

للشرممواف!لمحكلامهالإخمبار،لاةالدعا،!رادهوكان،ذلكأشبهو!ا

مائ!رمأجورغيروهو،حرجولا،عليهإثم؟لا،واللغة

.الحدثهو:اللغةفيالفعلأناعلم

بأحدواقترنتنفسها،فيمعنىعلىدلتكلمة:النحاةاصطلاحوفي

والمستقبل.،والحال،الماضي:هيالتي؟الثلاثةالأزمنة

اللفظيكونفقد،الفعلفيوالمعنىاللفظمراعاةينبغيفإنه؟وعليه

وقدس،الثهرحمه":ذلكمثال،الطلبيقتضيمستقبلآوالمعنىماضتا،

."ذلكأشبهوما،روحهالله

الربوبية؟شركمنوعدهالخبر،علىحمله؟المعنىدوناللفظإلىنظرفمن

روحه.قدسأو،رحمه-تعالى-الثهأنيدريكوماةوقال

هووهذا،الدعاءعلىحمله،المعنىدون؟اللفظماضيهو:قالومن

طالبيخدمنفيسبحثوهذا،العربكلاموفي،القرآنفيلوجوده؟الحق

تعالى--اللهكتابيفسرمنعلىالردوفي،والسنةالكتابفهمفيالعلم

تآتتفمآنآل!اغةإلأتنالرونققل!الو:تعالمما--كقولهمرادهغيرعلى
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الساعةأشراطجاءتقد:فيقول؟،أمحمد:18مهوآشتراطقاتجآءققذتغتة

الفتح.علىمبنيماض،فعلجاء:لأن،وانتهت

قإدالضورآفيؤئمخد):-تعالى-اللهقولفييقولأنيلزمه:قلت

فينفخقد(1(،أيس:اه!هوينسيلوتزئهمإتئآلأجذابفنهم

لمن،خيرااللهجزاك:يقوللاأنويلزمه،قبورهممنالناسوقامالصور،

ووفقك،الثهورعاك،اللهحفظك:لهقيلإذايفرحولامعروفا،إليهيسدي

الثه!وأكرمك،الله

الله؟رحمه:يقولولا؟اللهيرحمه:يقولأنالواجببل:قائلقالفإن

للغيب.ادعاءلأنه

ماوهو،سؤالكفيجوابناقلنا:و!ص؟:قالفإننظر،فيهقولك:لهقلنا-

فييقعحدثدل.علىماهو:قالفإن؟النحاةعندالمضارعالفعلتعريف

وفي،الآنيرحمه-تعالى-اللهأنيلزمك:قلنا.بعدهأو،التكلمزمان

ماوالتحقيقظاهرهما،إلىنظرإذا؟اللفظينبينفرقلاأنهفظهر؟المستقبل

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدئهوالحمد،بيانهسبق

كالحسن(؟الثه)رحمه:عبارةيستخدمونكانواالدينأئمة؟أنبهيستأنسومما9

بنومحمد،حنبلبنوأحمد،والشافعي،والشعبي،المباركوابن،البصري

البر،عبدوابن،واللالكائي،الطبريجريروابن،البخاريإسماعيل

.متواترةغيرقىاءةوهي،صورةجمع؟لماالصؤرفيونفخ!:الحسنقراءةوفي(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والجمامحةالسنةاهلمحخيدةنحرةفداللحويةالخوامحدألر
137

وغيرحجر،ابنوالحافظ،والذهبي،القيموابن،تيميةوابن،والنووي

وممنكبير،سفرإلىلاحتاج؟جامعيجمعهمأنأرادلوكثير،خلقهؤلاء

والشيخباز،ابنالشيخ؟العلماءمنعصرنافي(الله)رحمه:عبارةاستخدم

.-اللهرحمهم-عثيمينابنوالشيخ،الألباني

)3/"البيانأضواء!بفعليه،الموضوعهذافيالزيادةأرادومن

"الخلافمسائلفيالإنصافو"-65(،1/15)"الوافيالنحوو"2(،80

(1/!255.

!!!
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توهمولدفع+،بهيقولمقعندلمجاز+احتمالايرفعالمعفويالتوكيد

المؤكل!المحامضا!

وأالسهو،احتماليرفعالذي؟التابع!فهو:المعنويالتوكيدوأما

.أالمتبوعفيالتجوز

اللهفقول،بهيقولمنعندالمجازاحتماليرفعالتوكيدمنالنوعوهذا

يدل؟الحجر:03(أ!ال!آتجقغونئحففتمآتققبهكةقستخذ!-:تعالى-

لخطأبيانهذاوفي،بعضهممنلا،الملائكةجميعمنوقعالسجودأنعلى

نآقتغذقاتإتييسققاكلمجمو:-تعالى-الثهقولمن(العالين)فسرمن

،7،أص:ه!ملإنتغاآينكنتآتمآستتكترتبيذئخققثيقاتستخذ

.-!لمجز-لآدميسجدوالم،()المهيمنون:لهميقالالملائكةمنبصنف

كتابمندليلعليهليسفإنه؟العربيةلقواعدالتفسيرهذامخالفةومع

الصالح.سلفنامنواحدبهيقلولم،--!يمالنبيسنةمنولاتعالمما--الثه
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لعرباعفدلخريكها؟جازبساكقلإضافةاءياسبققذاإ

والكسرالفتحإد

آلثهإلثآلأمرقضيىتضاآلشئيطنؤقاذ!اله:-تعالى-اللهقال

غقتكميىكانؤقاؤؤغدلئه!قآخققئتمآلخقؤغذؤغذئحتم

ؤلوفوأتفوفوفيقلآيىقآشتختئ!ذغؤئكتمأنإلأسئقطنفن

بمآتحقزثإئيآنئوبمضرج!ثؤقآبفضريختمآتأفآأنفستكم

.:22،إبراهيمأأييو!عغذاثتفتمآلظيمينإنقتلجمنآشرتحئفول!

بالكسر.؟()بمصرخيئحمزةوقرأ،بالفتح؟()بمصريخىالجمهورقرأ

ياءإلمماأضيفمساعندماالنونحذفت(،بمضيريخئيي)الكلمةوأصل9

ياءفي؟الساكنةالجماعةياءأدغمتثم(،مضيريخيي)فصارت،المتكلم

اللفظ؟فيالخفةراعىفتحفمن؟والكسرالفتحإلىحركتثم،المتكلم

والياء،الكسرواجتماع،الثقلمنفرازابالفتحالساكنينالتقاءمنفتخلص

.")1(الساكنينالتقاءمنالتخلصفياللغةأصلراعىكسرومن

أربعةفيأقوالهموتتلخصالكسر،قراءةالنحاةمنجمععابقد:قلت

مطاعن:

والغلط.،بالوهمحمزةالإما!اتهام:الأول

.وتصرف،بتلخيص2(1/30)هالسغالقراءاتفيالحجةة(1)
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.العربعنالكسرسماعنفي:الثاني

وضعفها.الكسر،لغةرداءة:الثالث

الفتح.إلىتحريكهالزم؟بساكنالإضافةياءسبقتإذا،قولهم:الرابع

الأولالمطعنإن:-والسدادالتوفيقومنه،المستعانتعالىوالله-أقول

:وجوهمننظرفيه

وهو،شيتاالحقمنيغنيلاوالظن،الظنعلىالتوهيممبنىأنأولها:

الحديث.أكذب

بالغيب.الرجممن؟بينةبغير-تعالىاللهرحمه-الإمامتوهيمأنئانيها:

بهاانفردولو،حمزةبهاينفردولمبالتواتر،نقلتالقراءةأنثالثها:

تعالى-اللهرحمه-مجاهدابنعصرفيشنبوذبابنفجلكما؟لاستتيب

،القراءاتعلمفيالراسخينمنليسأنه،القولهذايتبنىممنوالظاهر

؟القراءةهذهقبولعلالإجماعنقلقدحجرابنأن؟هذايقويومما

ويكفي،بالقبولحمزةقراءةتلقيعل؟بأخرةالإجماعانعقدوقد!:فقال

.")1(بأثرإلاحرفاحمزةقرأما:قالفإنه،لهالثوريشهادةحمزة

؟العلاءبنعمروأبو؟والعربيةالقراءشيخ،القراءةح!نوممن:قلت

قوله:عنأباعمرويؤسألت:الجعفيقال؟زرعةأبوعنهذلكنقلكما

.")2(لحسنةبالخفضإنها:فقال،بمضيىيخى)

.(42/)3"التهذيبتهذيب!(1)

.(1/378)!القراءاتحجة"!2(
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سعةعدمعلىيدلالسماعنفيهملأن؟فمردود:الثانيالمطعنوأما

مكيذكرهمماذلكوبرهان،بهنطقتقدالعربأنثبتوقد،الاطلاع

:قالحيمشا،العجليالأغلبالمخضرمعن(26)2/"الكشف"في

تاينتاتلثقلقاتاذ...بافمئئهئمقاإداقاضيى

ياءعلىيزيدون،يربوعبنيلغةهذه9:قطربوقال9:القرطبيقال

.)1("ياءالإضافة

؟العربعنوثبوتها،اللغةهذهتواترردهفيفيكفي:الثالثالمطعنوأما

لمولكنها،العربيةمنوالفالثي،اللغةمنالمشهوروافقتقراءةمنفكم

علمالفنجمهذاعنايةلهومنبالشذوذ،عليهاحكمالمتواتر،بالنقلتعضد

ذلك.

يثبتماأن؟هذاعنيغنيوالذي!:القرطبيذكرهماأحسنوما

وأ،قبيحأوخطأ،هو:فيهيقالأنيجوزفلا؟--!ي!رالنبيعنبالتواتر

")2(.منهأفصحهوماوفيه،فصيحالقرآنفيهوبل،رديء

علىفدل؟العربلغةجميعيشمللاقغدوهمافإن:الرابعالمطعنوأما

ذلك.علىدليلتقدموفيما؟القاعدةقصور

.الصالحاتتتمبنعمتهالذياللهوالحمد

.(9/357)"القرآنلأحكامالجامعلا(1)

السابق.المرجعنفس2()
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الإعرابطريقة4منهايعدومما،عبادة+تعالى+التهمعالأدب

يليقبلفظ،الفاعلونائب،للمجهولالمبنيالفعليعرتأنينبغيع!

لملما)مفعول:الثانيوفي(للمفعول)مبني:الأولفيفتقول،-تعالى-بالته

ائمغيربين.منكثيرعليهجرىلماخلاقا(؟فاعلهيسم

المفعولالقدماء:منكثيريسميهة:الفاعلنائبعنحسنعباسقال

.أ)1(فاعلهيسملمالذي

تعالى--اللهمعالأدبمنوهو،النفسإليهتطمئنالذيوهذا:قلت

ئخفصأنآدئةئريذ:)-تعالى-اللهقولمن()الإئشانكلمةمعسيمالا

نأالنفسعلىيثقلفإنه؟28،النساء:أ!وضتجيماآلإنستنؤخيقغنكتم

.للمجهولمبنيماضفعل(:)خيقيقال

؟المعارفأعرفهو-سبحانه-مجهول-وتعالىسبحانه-الخالقوهل

سيبويه.قالكما

فاعل!بنائب)الإث!انمإعرابمنالطباعتنفروكذلك

عنهينوبوهلشيء،كلخالق-تعالى-اللهإنه!؟الخلقفاعلهوومن

أحد؟!

،-تعالى-اللهتعظيمالنفسفييرق!فإنه،الإعرابمناخترناهوما

التوحيد.فيهاويغرس

.(279/)!الوافيالنحو!في(1)
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وهو،الفاعلنائب":هشامابنذكرهفيماقولكوما:قائلقالفإن

لوجهين؟أولىالأولىوالعبارة،فاعلهيسملممابمفعولعنهيعبرونالذي

أحدهما:

سيأتي.كما؟وغيرهمفعولآيكونالفاعلعنالنائبأن

أنهعليهيصدقدينازا،زيدأعطي:قولكفيالمنصوبأن:والثاني

أ)1(.لهممقصودأوليس،فاعلهيسملمالذيللفعلمفعول

فيالكلامبأن؟الأصلعنأجيبلكنا:الباجوريقالهمافالجواب

لأنه؟درهمازيدأعطي:قولكنحومندرهمايردفلاالمرفوعات،

أيضا؟وأجيب،النيابةفيالأصللأنهالمفعولعلاقتصروبأنه،منصوب

")2(.الفاعلعنالنائبعلعقماصار؟فاعلهيسملمالذيالمفعولبأن

وكذا،الفعلعليهاوقعالتي؟الحسنىاللهأسماءتعربأنأرىوكذلك

تعالى--اللهمعأدبفيهبلفظ-وتعالىسبحانه-عليهيعودالذيالضمير

ربناتعظيمبابمن؟ذلكقلتوإنما"،التعظيمعلىمنصوب":فتقول

الحميدعبدالدينمحييمحمدذلكإلىسبقنيوقد.-وعلاوجلعز-

الأحسن،الاسمإعرابفيبأشياءمعترضاع!ترضفإن!تعالىاللهرحمه-

")3(.كلهيتركلاكلهيدركلاما9فنقول،()الله

.2(1/70)!الذهبشذورشرح!(1)

.)33("البريةربفتح")2(

.233(/01)أالمعبودعون")3(
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إعرا!4:عندالحسنىالثهأسماءمناسملكليقالأنأرىوكذلك

.(ب)الحسنىأسماءهوصف-تعالى-الثهلأن؟!الأحسنالاسم"

الأءكراف:1تخ!تئ!آآلأستمآءؤيفه!الو:-تعالى-وقوله)منظور:ابنقال

.")1(الحسنىالأسماء،الأحسنالاسم:يقال.الأحسنتأنيث،018

الأ!ح؟وهوالأسوأ،تأنيثالسوء،منفغلىالسوءى،أ:القرطبيوقال

")2(.الأحسنتأنيثالحسنىأنكما

ف!ني؟التفسيروأهل،واللغة،القرآندليلمنتقدمماعلىوزيادة

،"الأد!ةشرح"فيعقيلكابن؟"الكريمالاسم!:قالمنبقولأستأنس

الاسم":وعبارة،!اللبيبمغني!فيهشامكابن"الجلالةولفظ"

منأحذاأعلمولايؤيدها،الدليللأن؟العبارتينعلمقدمة"الأحسن

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدئهفالحمدإليها،سبقنيالعلمأهل

!ضكانوإنءتعالى-الثهكتابفيالزائدإطلاقينبغيلاوكذلك

ا!اني!:السيوطيقالهلما؟الحروفبعضإعرابعندبهعئرقدالنحاة

يفهمقدالزائدفإن-تعالى-اللهكتابفيالزائدلفظإطلاقيجتنبأنعشر:

.")3(لهمعنىلاأنه؟منه

ا!ظهولكان؟(التقوية)بحروفتسميتهاعلىاصطلحلو:قلت

.(13/611)!اللسان9في(1)

.(41/01)!القرآنلأحكامالجامع21،)

.(1/553)"لإتقانا"(ط!)
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زائدفيهقيلماجميعإن)قالوا:العلماءلأن-تعالى-اللهبكتابيليقالذي

خشية؟التسميةهذهاخترتوإنما؟،التوكيدفائدته-تعالى-اللهكتابفي

التوكيد.بحروفالفئس

!!!
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قانبتنما

نقلتالذينالعلماءأقوالمنأخذتهاأنيإما؟تعزلمالتيالقواعد!!

العلمأهلكتبفيلشهرتهاالعزوتركتأنيوإما،القاعدةشرحفيكلامهم

.نزروالثانيالعلماء،وعند

القرآنيةالشواهدأكتابيمنأخذتهاتعز؟لمالتيوالنحواللغةمسائلع!

تهذساوهو،-طباعته-تعالىاللهيسر"الآجروميةونظممتنلشرحي

ماإلااللهم،كلاممنتواترماعلىأمثلتهفيواقتصرتإ،السنيةالتحفةد!

السنةفمنأجدلمفإنتتواتر،لمالتيالقراءاتفيفالتمسته،وجودهتعذر

شملتالتيالآياتواخزت،الطيبالكيمفمنأجد،لمفإن،الصحيحة

تفصيلآ.يكونماومنهاإجمالآ،والجماعةالسنةأهلعقيدة

أنت،!!إله!أ!3اشير،وبحمروواللييسبحانك

إليكوأتوبأستخفووو

.--تعاىاللهبعمدت!

!!!
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الال!لمج!م!نمفا

914

الآتية:البرامجاررورجعت،وحواشيهالمؤلفهذافيالمراجغأثتثكأ

............................................القرآنإعراببرنامج-ا

الدوالجلثر!....................................الدوالجمصحفبرنامج-2

الزاثمركش................القيمابنوتلميذهالإسلامشيخمكتبةبرنامج3-

الزاثمركز.....................الإسلاميةوالحضارةالتاريخمكتبةبرنامج-4

اراثامركز............................القرآنوعلومالتفسيرمكتبةبرنامج-5

التراثمركز...................................والمللالعقائدمكتبةبرنامج6-

التراثمركز....................................وأصولهالفقهمكتبةبرنامج7-

التراثمركز.....................والمصطلحوالغريبالمعاجممكتبةبرنامج8-

التراثمركز..................................والصرفالنحومكتبةبرنامج-9

الدوليةالإسلاميةالبرامجشركة.......الشريفالحديثموسوعةبرنامج-01

الدوليةالإسلاميةالبرامجشركة.....................الكريمالقرآنبرنامج-11

الزاثمركز...........................النبويةللسنةالألفيةالمكتبةبرنامج-21

العريسشركة..............................العربيالشعرموسوعةبرنامج-13

الجزاء.خيرالإسلامأمةعنمصدريها-تعالى-اللهجزىث.:
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!!تريهتئ

0000000000000000000000000000000000000000000071المتنفيذكرهامرالتيالمزقتعريففيموجز

ذا،المعنىلاالكيفبتفويضمختصوالجماعةالسنةأهلعند-تعالى-اللهصفاتفيالتفويض

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012العربلغةمنمعلومالمعنى

تؤكدلاعندهمالمجازأفعاللأن-بهيقولمنعندحتى-المجازاحتماليرفعبالمصدرالتوكيد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052بالمصدر

يتكلم-تعالى-اللهأنعلىيدلوهذا،كلامهأقساممنحجابوراءمن-تعالى-اللهكلام

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000092بجلالهيليقوحرفبصوت

000000000000000000000000000000000000000063...خقق:بمعنىدائماتكونلا؟العربلنةفيتجغل

0000000000000000000000000000000000093للمالكالملكك!ضافةليست،للموصوفالصفةإضافة

0000000000000000000000000000000000034المثنىعلىوالإفرادالجمعإطلاق؟العربكلامفياشتهر

يوجبلا-تعالى-اللهصفاتف!ثباتومقتضياتها،المسمياتاتفاق؟التسميةاتفاقمنيلزملا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000035التشبيه

0000075وجهكلمنمطلفاعلؤاخلقهعلى-تعالى-اللهعلواثباتوفيه،مكانظرت(:)فوق

تعالى-لتهيثبتانمكانعناستفهاماسموهو:(و)أينالعلو،معانيهمنالذي(:)فيالجرحرف

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000095الجهة-

والعقل،،للنقلمخالفبالاستيلاءوتأوبله؟صفاتهمنصفة؟عرشهعلى-تعالى-اللهاستواء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000026والعرببة

000000000000000000000000000000076،والحلولالاتحادمنهايلزمولاالعلو،تنافيلااللغةفيالمعية

00000000000000000000000000000000000000000000077)عند(بمعنى)ين(أنالعربكلامفياشتهر

الله-إلى-واضافتهسبحانه-الخالقيحجبولا،الخلقيحجب؟الحديثفيوردالذيالحجاب

000000000000097للموصوفالصفةاضافةبابمنولي!؟للمالكالملكاضافةبابمن-تعالى

00000000000000000000000038وصفانهذاتهلكمالالجابنالبدلبمعنى-وجلعز-ربنابوصفلا
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المؤمنينأنوبثبتالانتظار،معنىينفىبهافالتعدية؟العيننظرعلىيدلالنظر؟مع)إلى(دخول-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000058القيامةيومجمياتاربهمصيىون

بوم-سبحانه-لربهمالمؤمنينرؤيةلينفي-زعمهلمنخلاقا-التأبيديفيدلانفيحرف(الن-

إلىمغتابها،المنفياستقبالياتولم،بالزمانالعربقيدتهلماالتأبيد؟يفيدكانولو،القيامة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000078غاية

-تعالى-لتهأسندالفعلف!ذا؟لنفسهالمعظمللواحدالمتعددالمتكلمضميرالعرباستعملت-

000000098..ة...................................................للتعظيمفهو؟الجمعبضمير

الله-صفاتلأن؟انقطاعكيرمن،والدوامالتأبيدعلىفهو-تعالى-دلهصفةكانخبروقع)ذا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000019أبديةأزلية-تعالى

المعطوفبينالتشريكعلىتدلنهي؟الزتيبتفيدولا،الجمعمطلقعلىتدلالعاطفةالواو-

بحرفالعبدمشيئةمع-تعالى-اللهمشيئةقخفغ،اليهماأسندالذيالحكمفيعليهوالمعطوف

تابعةالعبدمشيئةأنولاالعبد،مثيئةعلىمقدمة-تعالى-اللهمشيئةأنعلىيدللاالواو؟

ماجمئئركولا،والزتيبالجمعفتفيد؟ئتموأماالمشيئتين،تشابهإلىنأفضت-تعالى-اللهلمشيئة

أ!ثركفقد،ذلكأشبهوما،وفلاناللهلولاأو،وضئتاللهشاءما:قالفمن،قبلهابمابعدها

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000039-تعالى-بالته

عندئذالاستثناءوسميحصرأداةكانتانكارياستفهامأونهيأوبنفيالاسبقتإذا-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000079بالمفزع

000000000000000000000000000000099الاختصاص:معانيهاومن؟المعافيمنعددآتؤديالجرلام-

الماضي،الفعلذلكعلىويدل،منهماجزءيفنىولا،ابذاتفنيانلاالآنموجودتانوالنارالجنة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101الزمانوظرف

000000501والشرطوالنهيالنفيصياقفيوالنكرةالمضاتالمفرداللغةأهلعندالعموميفيدمما-

000000000211جنسيةأوعهديةتكونأنف!ماالتعريففأفادتالمنكرالاسمعلى()ألدخلتإذا-

000000000000000000000000000000000000000121بيتهأهلمنالرجلزوجةأنالعربلغةفياشتهر-

000000000000000000000000123...المؤنثعلىالمذكرفقب؟والمؤنثالمذكرعلىالجمعاشتملاذا-

000000000000000000000000000000000000000000000133أهلههمالرجل+ان؟العربلغةفياضتهر-
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يكونقدبل؟التكلمزمانقبلالذيالزمانفيوقعالذيالحدثعلى-دائما-الماضيلفظيدللا

تدصأو،اللهرحمه:سلمعنقالفمن،والدعاءالطلبيقتفي؟المعنىمضارعاللفظماضي

ولا،واللغةللشحموافقفكلامه،الاخبارلا؟!لدعاءمرادهوكانذلك،أثبهوما،روحهالله

00000000000000000000000000000000000000000135مازورفيرمأجوروهو،حرجولا،عليهاثم

000138المؤكدالىمضاتتوهموبدفع!بهيقولمنعند-المجازاحتماليرفعالمعنويالتوكيد

000000000000000000000000000000000913العربعندتحريكها؟جازبساكنالاضافةياءسبقتاذا

0000000000000000000000000000143.الأعرابطريقةمنها؟يعدومما،-عبادةتعالى-اللهمعالأدب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000941المراجعقائمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051المحتوياتقائمة

!!!
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-تعاداللهءشاإنه-للمؤلفيصلر

فياصتينبينالجمعفماوالمامومينالأئهةتهاونعلىالساجدتنبيه؟

المساجد.

الأجروميةونظممتنلشرحيالقرأنيلأ،الشواهد!

سامعلأواؤنهثلبلهكانالمقالنافعلأ،المقدمة!ه!

ومنقحة(مزبدةالثانية)الطبعةرممماناغكفيالسبتصيالمههالمفانافقحعي

http://www.al-maktabeh.com


	أثر القواعد اللغوية في نصرة عقيدة اهل السنة و الجماعة
	المقدمة
	موجز في تعريف الفرق التي مر ذكرها في المتن
	التفويض في صفات الله تعالى عند أهل السنة و الجماعة مختص بتفويض الكيف لا المعنى . اذ المعنى معلوم من لغة العرب
	التوكيد بالمصدر يرفع احتمال المجاز . حتى عند من يقول به لأن افعال المجاز عندهم لا تؤكد بالمصدر
	كلام الله تعالى - من وراء حجاب من أقسام كلامه . و هذا يدل على ان الله تعالى يتكلم بصوت و حرف يليق بجلاله
	جعل في لغة العرب . لا تكون دائما بمعنى خلق
	إضافة الصفة للموصوف ليست كإضافة الملك للمالك
	اشتهر في كلام العرب اطلاق الجمع و الافراد على المثنى
	ملاحظه هامه

	لا يلزم من اتفاق التسمية . اتفاق المسميات و مقتضمياتها فاثبات صفات الله تعالى لا يوجب التشبيه
	فوق : ظرف مكان و فيه اثبات علو الله تعالى على خلقه علوا مطلقا من كل وجه
	حرف الجر (في) : الذي من معانيه العلو و ( أين ) : و هو اسم استفهام عن مكان يثبتان لله تعالى الجهة
	استواء الله تعالى على عرشه صفة من صفاته و تأويله بالاستيلاء مخالف للنقل و العقل و العربية
	المعية في اللغة لا تنافي العلو و لا يلزم منها الاتحاد و الحلول فالله تعالى علي في دنوه قريب في علوه
	اشتهر في كلام العرب ان ( من ) بمعنى ( عند )
	الحجاب الذي ورد في الحديث : يحجب الخلق و لا يحجب الخالق سبحانه و اضافته الى الله تعالى من باب اضافة الملك للمالك و ليس من باب اضافة الصفة للموصوف
	لا يوصف ربنا عز و جل بمعنى البدل المباين لكمال ذاته و صفاته
	دخول ( إلى ) من النظر يدل على نظر العين فالتعدية بها ينفي معنى الانتظار و يثبت ان المؤمنين سيرون ربهم عيانا يوم القيامة
	( لن ) حرف نفي لا يفيد التأييد خلافا لمن زعمه لينفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة و لو كان يفيد التأييد لما قيدته العرب بالزمان لم يأت استقبال المنفي بها مغيا الى غاية
	استعملت العرب ضمير المتكلم المتعدد للواحد المعظم لنفسه فإذا اسند الله تعالى بضمير الجمع فهو تعظيم
	إذا وقع خبر كان صفة لله تعالى فهو على التأييد و الدوام من غير انقطاع لأن صفات الله تعالى أزلية أبدية
	الواو العاطفة تدل على مطلق الجمع و لا تفيد الترتيب فهي تدل على التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما فجمع مشيئة الله تعالى مع مشيئة العبد بحرف الوار لا يدل على ان مشيئة الله تعالى مقدمة على مشيئة العبد و لا ان مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى فافضت الى تشابه المشيئتين و اما ثم فتفيد الجمع و الترتيب و لا يشرك ما بعدها بما قبلها فمن قال ما شاء الله و شئت أو لولا الله و فلان و ما اشبه ذلك فقد اشرك بالله تعالى
	إذا سبقت إلا بنفي او نهي او استفهام انكاري كانت اداة حصر و سمي الاستثناء عندئذ بالمفرغ
	لام الجر تؤدي عددا من المعاني و من معانيها الاختصاص
	الجنة و النار موجودتان الان لا تنفيان أبدا و لا ينفى جزء منهما و يدل على ذلك الفعل الماضي و ظرف الزمان
	مما يفيد العموم عند أهل اللغة : المفرد المضاف و النكرة في سياق النفي و النهي و الشرط
	إذا دخلت ( أل ) على الاسم المنكر فاففادت التعريف فإما ان تكون عهدية او جنسية
	اشتهر في لغة العرب ان زوجة الرجل من اهل بيته
	اذا اشتمل الجمع على المذكر و المؤنث غلب المنكر على المؤنث
	اشتهر في لغة العرب ان آل الرجل هم أهله
	لا يدل لفظ الماضي دائما على الحدث الذي وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم بل يكون ماضي اللفظ مضارع المعنى يقتضي الطلب و الدعاء فمن قال عن مسلم رحمه الله او قدس الله روحه و ما اشبه ذلك و كان مراده الدعاء لا الاخبار فكلامه موافق للشرع و اللغة و لا اثم عليه و لا حرج و هو مأجور غير مأزور
	التوكيد المعنوي يرفع احتمال المجاز . عند من يقول به و يدفع توهم مضاف الى المؤكد
	إذا سبقت ياء الاضافة بساكن جاز تحريكها عند العرب الى الفتح و الكسر
	الأدب مع الله تعالى عبادة و مما يعد منها طريقة الاعراب
	تنبيه
	قائمة المراجع
	المحتويات
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

